Festivalul de umor ”Ion Cănăvoiu”
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 9 octombrie 2021.
Ca și anul trecut, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, festivalul se
va desfășura online.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT)
Gorj, în parteneriat cu Consiliul Local și Primăria Runcu, Asociația Națională a
Caricaturiștilor din România, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, Școala
Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Grupul de publicații ”Flacăra” și
Cenaclul ,,Hohote” Târgu-Jiu organizează, în perioada 22-24 octombrie 2021,
Festivalul de umor ,,Ion Cănăvoiu”, ediția a XXIX-a. Din cauza circumstanțelor
create de necesitatea respectării tuturor normelor sociale și sanitare generate de
pandemia de coronavirus și din dorința de a continua tradiția unui festival de
creație umoristică al cărui impact național a fost dovedit în cele 28 ediții
desfășurate până acum, și ediția din acest an a evenimentului se va desfășura
online, după un Regulament special și fără componență internațională.
Secțiuni și premii
Manifestarea este deschisă umoriștilor profesioniști sau neprofesioniști, fără limită
minimă sau maximă de vârstă, cu următoarele secțiuni:
1.Concurs de volum, inclusiv antologii (participă volumele de umor – epigramă,
fabulă, proză scurtă/poezie umoristică – tipărite în perioada octombrie 2020octombrie 2021; se vor trimite minim 2 exemplare din fiecare volum
participant),
2.Concurs de epigramă (se concurează cu 9 epigrame, din care:
3 epigrame pe tema ,,Distanțare”,
3 epigrame pe tema ”On-line”,
2 epigrame pe teme libere și 1 replică la epigrama ”Solidaritate… medicală”, de
Ion Cănăvoiu)
Solidaritate... medicală
de Ion Cănăvoiu
Asistenta-i, la spital,
Cea mai dulce doctorie.
Ai sorbi-o-ntr-un pocal...
Dar ce medic ţi-o prescrie?!

3. Concurs de fabule (se concurează cu 3 fabule),
4.Concurs de proză scurtă (se concurează cu 3 proze de maxim 2 pagini
fiecare),
5.Concurs de parodie (se va concura cu o parodie cu ritm şi rimă, respectând
toate „canoanele” parodiei, la poezia ”Sfârșit de veac”, de Ion Cănăvoiu)
Sfârșit de veac
de Ion Cănăvoiu
Vechi măscărici de curți voievodale,
Maestru-n rime-alese și în vin,
Pecetluind, cu harul său divin,
Un veac robit doar contemplării sale,
Oficiind cu glas de muezin
La marile agape vesperale,
Lansând în jur petale și pumnale,
Într-al cuvintelor superb festin!
Veac lustruit și macerat de crize!
Încremenite-n vechile lor frize,
Pe lespezile recilor metope,
Erato, Euterpe, Caliope
Și încă prea încrâncenata Clio

Clipesc mărunt: e semnul de adio.

6. Concurs de poezie umoristică (se concurează cu 3 creații)
7. Concurs de caricatură/fotografie umoristică (se concurează cu minim 5
caricaturi/fotografii umoristice, în format A4 în passepartout, pe teme libere).
Vor fi acordate următoarele premii:
Cea mai bun carte de umor a anului – 2 premii (epigramă; fabulă/ proză
umoristică) în valoare de 800 lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj;
Epigramă, premiul I în valoare de 600 lei, acordat de CJCPCT Gorj;
Fabulă, premiul I în valoare de 600 lei, acordat de CJCPCT Gorj;
Proză umoristică, premiul I în valoare de 500 lei, acordat de Primăria Runcu;
Parodie, premiul I în valoare de 250 lei, acordat de Primăria Runcu;
Poezie umoristică, premiul I în valoare de 250 lei, acordat de Primăria Runcu;
Caricatură, premiul I în valoare de 500 lei, acordat de CJCPCT Gorj;
Premiul anual pentru literatură ,,Ion Cănăvoiu”, în valoare de 800 lei,
acordat de Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj unui scriitor gorjean;
5 (cinci) premii I, în valoare de 500 lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj
participanților la Salonul Național de Caricatură ,,Aurelian Iulius Șuță – ȘAI” și
3 (trei) premii speciale, în valoare de 500 lei fiecare, acordate de Școala
Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu unor promotori ai creației
umoristice din Gorj.
9 octombrie 2021 – data limită pentru trimiterea lucrărilor
Potrivit regulamentului festivalului, lucrările pentru secțiunile Epigramă grupaj,
Fabulă grupaj, Proză umoristică, Parodie, Poezie umoristică vor fi transmise online,
până la data de 9 octombrie 2021, pe adresa de email: cultura@traditiigorj.ro, iar
cele pentru secțiunile Carte de umor și Caricatură în format clasic, pe adresa:
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj,
210135 Târgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, județul Gorj, cod poștal: 210135, cu
mențiunea ,,Pentru Festivalul «Ion Cănăvoiu»”.
Juriul, alcătuit din personalități consacrate ale vieții artistice gorjene, va începe
evaluarea lucrărilor în 11 octombrie 2021, urmând ca în cursul zilei de 24
octombrie a.c. să anunțe pe site-ul CJCPCT Gorj și prin e-mail laureații secțiunilor..

