
 

 

 

AGENDA CULTURALĂ LIBREX 2017 
Tema ediției: „Cărți și oameni în jurul lumii” 

  

LLUUNNII,,  0088  MMAAII  22001177  

CCAASSAA  CCĂĂRRŢŢIIII,,  SSaallaa  ddee  CCoonnffeerriinnţţee,,  GGaalleerriiiillee  ddee  AArrttăă,,  eettaajj  IIII,,  BBdduull  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree  şşii  SSffâânntt  nnrr..  6677,,  IIaaşşii  

08.05.2017, ora 12.00 – 13.00, Sala de Conferinţe, Galeriile de Artă, etaj II, Casa Cărţii Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi 

Sfânt nr. 67 

CONFERINŢA DE PRESĂ  

„Târgul de Carte LIBREX, un sfert de veac  

din dragoste de carte pentru Iași” 

Participă: echipa de organizare, colaboratorii, partenerii, expozanții, reprezentanți mass-media, oficialitățile, o 

parte dintre autorii invitați la eveniment. Cu acest prilej va fi difuzat filmul aniversar „LIBREX, un SFERT DE VEAC 

DIN DRAGOSTE DE CARTE PENTRU IAȘI” realizat de TVR Iași. 

MMIIEERRCCUURRII,,  1100  MMAAII  22001177  
ZIUA I. Programul de evenimente LIBREX se va desfăşura sub genericul 

CCăărrţţiillee  bbuunnee  nnee  aadduunnăă  llaa  IIaaşşii  

10.05.2017, ora 10.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi 1, Str. Palas nr. 7A, Iaşi  

Accesul publicului cititor la TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2017, Ziua I. Intrarea liberă 
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AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  II  ––  LLaa  FFâânnttâânnăă,,  zzoonnaa  II  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

10.05.2017, ora 10.05 – 10.30, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAŞI 

În preambulul Deschiderii Oficiale a Târgului de Carte LIBREX 2017, CVARTETUL DE COARDE compus din: Cosmin 

Sipoş (vioara I), Alina Olaru (vioara a II-a), Maria Ștefancu (violă) și Dan Gavrilă (violoncel) – va interpreta Partea I 

din Cvartetul op. 76, nr. 2, în re minor „Cvintele” de Joseph Haydn și piese de largă popularitate din filme celebre. 

Coordonator: Lect. univ. dr. Sebastian Vîrtosu 

10.05.2017, ora 10.35 – 11.00, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

MOMENT POETIC susținut de actorul Toma Hogea 

„POEME DIN VREMEA CÂND ERAM FOARTE TINERI” 

  

10.05.2017, ora 11.00 – 11.50, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0 

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE OFICIALĂ  

A TÂRGULUI DE CARTE LIBREX 2017 

Acces: cititori, autori, oameni de cultură, parteneri, oficialități, reprezentanți mass-media 

10.05.2017, ora 12.00 – 12.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI 

DUO CU PIAN: Nicoleta Iordache (flaut), Tudor Prăjinariu (oboi), Adrian Mîşcă (pian). Vor interpreta 6 Miniaturi 

op. 28 de Jules Demersseman. Coordonator: Lector univ. dr. Călin Fărcășel 

10.05.2017, ora 12.30 – 13.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 

Editura JUNIMEA Iași 

CENTENARUL REZISTENŢEI LA IAŞI (1917 – 2017) 

LANSĂRI DE CĂRŢI 

Ion Agrigoroaiei (coordonator), Ion Giurcă, Gheorghe Iacob, Ionuț Nistor, Dumitru Vitcu, Remus Zăstroiu, Iaşi – 

capitala rezistenţei până la capăt (1916 – 1917) 

Ioan R. Marinescu, Irina Nelson (SUA), Note de război (inedite). 1916 – în primul val, Colecția „Memoria clepsidrei”. 

Prezintă: Nicolae Crețu, Mihai Caba, Liviu Papuc. Amfitrion: Lucian Vasiliu 

10.05.2017, ora 13.30 – 13.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 

LANSAREA VOLUMULUI  

Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In honorem profesor Vasile Miftode, Cristina Gavriluță (coord.). Invitați: Prof. 

univ. dr. Conțiu Șoitu, Prof. univ. dr. Cristina Gavriluță, Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, Conf. univ. dr. Romeo Asiminei 

Volumul este dedicat profesorului Vasile Miftode cu ocazia împlinirii a 80 de ani. În cuprinsul său se află studii de sociologie, dar și o serie de re-

flecții și gânduri alese din mediul academic. Arhitect al unei noii construcții a Școlii de Sociologie și Asistență Socială la Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, după 1989, Profesorul Vasile Miftode este, în peisajul academic românesc, un sociolog pasionat, cu vocație instituțională. 
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10.05.2017, ora 14.00 – 14.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CĂRŢI 

Filosofia singularităţii – Creierul global, o etică a gândirii fără om de Bogdan Popoveniuc 

„Deși este unul dintre cei mai uzitați termeni din vocabularul omului modern și una dintre realitățile omniprezente în viața noastră, înțelesurile 

Tehnologiei sunt rareori conștientizate. Cum în lumea contemporană religia a înlocuit magia și vrăjitoria, uluitoarea tehnologie modernă a de-

venit adevărata nouă religie mondială. În general, soluțiile la problemele omului sunt puse imediat sub semnul întrebării, căutându-li-se intenții-

le secrete, motivațiile ascunse, obiectivele subiacente; dar nu și soluțiile tehnologice, care sunt rareori supuse unui asemenea tratament de 

control, pentru simplul motiv că sunt... tehno-logice. Dintr-o perspectivă mai largă, precum cea antropologică, Singularitatea reprezintă mo-

mentul în care sistemul cibernetic evolutiv tehno-uman, în care fuzionează civilizațiile, Tehnologia, economia, structurile sociale juridice și cul-

turale (numit Metaom) va integra și înlocui sistemul evolutiv biologic (numit Gaia). Conștiința globală, adică procesul colectiv de cunoaștere, va 

reprezenta integrarea finală a extinderii planetare a ființei umane, în același mod în care simțurile și nervii acesteia au fost deja prelungite cu 

diverse mass-media și tehnologii. Din perspectivă antropomorfică (…) ne putem mai ușor imagina un superorganism cibernetic care să încor-

poreze oamenii precum «celule» ale sale, comunitățile ca «țesuturi», iar tehnologia ca «unelte» ale sale pe care să le facă să lucreze comunalitar, 

ca o unitate organică, la fel cum funcționarea unitară a celulelor individuale susține corpul viu. Iar dacă Tehnologia este «un sistem de ființe 

umane» sau un tip de activitate adânc înrădăcinată în natura umană, atunci interogația asupra esenței sale trebuie să se mute de la întrebarea 

Ce este Tehnologia? la întrebarea Cine este Tehnologia? Biotehnologia își configurează propriile legi și își generează propriul mediu, care face 

posibilă, pentru prima dată, evoluția vieții în univers prin alte mijloace decât viața. Pe de altă parte, nu ai cum să crezi că vei putea realiza IA 

prin programare, inginerie electronică și tehnologii informaționale și să investești miliarde de dolari în astfel de programe de cercetare, fără să 

accepți, cu o probabilitate mult mai mare chiar, posibilitatea dezvoltării spontane a IA la nivelul rețelei globale de minți, computere și dispoziti-

ve inteligente care se complexifică necontenit. Ce nu pot concepe sau nu vor să conceapă singularitarienii este că Singularitatea poate rămâne 

întotdeauna «aproape» atinsă (Singularity is always near). Trebuie să învățăm să gândim despre tehnologia pe care suntem atât de pricepuți să 

o creăm, la fel cum am învățat să gândim logic, matematic și științific despre lumea naturală. Este nevoie despre o Știință a Tehnologiei care să 

devanseze concepția actuală de înțelegere a sa, care este una mai mult mitico-magică. În lipsa unei capacități autoreflexive colective, înțelege-

rea propriei epoci este imposibilă.” (Bogdan Popoveniuc) 

Creierul de Homo Sapiens – Ghid de utilizare. Dragoș Cîrneci în dialog cu Iuliana Alexa 

„Ați auzit de inteligența personală? Ea este acea inteligență care vă ajută să fiți un bun psiholog. Sau un «psiholog nativ», cum s-ar zice. Ne 

folosim de această abilitate pentru a ghici informații privind alte persoane în funcție de acțiunile lor, dar și de aspectul lor fizic și vestimentar 

sau de diverse bunuri ale acestora. Iar aceste informații sunt utilizate apoi în a ne forma o impresie despre acea persoană și a o încadra într-o 

categorie de oameni cunoscuți. Din aceste informații putem deduce cum să ne purtăm în viitor sau putem ghici cauzele posibile din spatele 

comportamentului oamenilor. Dacă sunteți acest gen de om vă va plăcea această carte. Chiar o veți găsi fascinantă.” (Dragoș Cîrneci) 

Ce-a mai rămas de apărat de Mircea Platon 

„Conservatorul e cel care conservă omul. Conservatorul e cel care conservă omul apărându-i sursele, izvoarele: izvoarele cunoașterii, iz-

voarele virtuții, izvoarele ființei. Conservatorul e cel care apără rânduia la și care recunoaște ierarhia – valorilor, persoanelor – nu ca pe o 

samavolnicie, ci pur și simplu ca pe o sursă de viață. Spre deosebire de umanist, care face apologia ființei umane fără Dumnezeu sau con-

fundate cu Dumnezeu, conservatorul apără omul în relație cu Dumnezeu. Conservatorul e conștient că, în afara acestei ancore scufundate 

în sus, omul e la voia valurilor. Că permanența valorilor stă în permanența relației sale cu Dumnezeu. Că există un Cuvânt care te face liber 

pentru că e Adevărul, și vorbe care înrobesc pentru că amăgesc.” (Mircea Platon) 

Invitați: Nicu Gavriluță, Vianu Mureșan, Mircea Platon. Moderator: Valentin Ajder 

10.05.2017, ora 14.30 – 14.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura JUNIMEA Iași 

SEMNAL EDITORIAL 

Vasile Arhire, „Ghici cine (re)vine la cină? (I)”, colecția „Dialog XXI”.  

Prezintă: acad. Teodor Dima. Amfitrioni: Ioan Holban și Lucian Vasiliu 

10.05.2017, ora 15.00 – 15.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Galeriile de Artă „TOP ART – Casa Cărții” în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România 

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI „SPAŢIUL ROMÂNESC ÎN ARTELE PLASTICE” 

Participă: poeta şi traducătoarea Paula Romanescu, poeta Shanti Nilaya, actorul Ion Dichiseanu, Prof. univ. dr. Traian 

Stănciulescu, Mihai Dorin şi curatorul Galeriei, pictorul Mihai Coțovanu 
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10.05.2017, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA (I) LIBREX 

„JOCUL PE CARE PUŢINI DINTRE NOI ÎL MAI JOACĂ” susținută de LUIS ARMENTA MALPICA, 

poet, romancier, eseist şi traducător, director al Casei Editoriale „Mantis Editores”, co-

fondator şi vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor din statele din Vestul Mexicului 

Autorul despre conferinţă:  

„Ultima religie care mi-a rămas este editarea de cărți. Un soi de prelungire a activității mele creatoare, în care 

sunt autorul a numeroase lucrări pe care altfel nu aș putea niciodată să le scriu și nici nu aș putea să le duc la ca-

păt. Și dacă Dumnezeu nu există decât preț de o frază, atunci ceea ce fac cu fiecare carte este să adaug o nouă 

piesă pe eșichierul acestei vieți. Cum limbajul e cel care ne determină mai mult chiar decât simțurile, vreau să ci-

tesc aceste poeme născocite de mine, dar pe care nu le-am scris eu, pe care nu sunt sigur că aș putea să le scriu 

vreodată, dar care sunt plecate din mâinile unui călător ce traversează același ocean pe care l-au brăzdat corăbiile 

mele precedente. Că a ridicat sau nu ancora, oricum fiecare carte adaugă în jurnalul meu de bord o manieră de a 

parcurge lumea orelor, lunilor, anilor (optsprezece ani) ce s-au scurs de când sunt editor și căpitan de vas. Editu-

ra/editarea nu este un naufragiu constant, ci, mai degrabă, o ancorare din ce în ce mai profundă în alte ape, acele 

alte ape întotdeauna recunoscute de literatură. Aceste adâncuri sunt la fel cu cele ale omului: ele le adăpostesc 

temerile și grijile. E motivul pentru care mizez pe apărarea unui ideal, asumându-mi toate riscurile acestui demers. 

Nu-ți poți trăi viața, spun ceea ce cred, cu o carte de joc în mână și cu sipetul comorilor în adâncul privirii. Nu tre-

buie să-i lovim cu croșee și cu picioare în spate, nu-i putem ciomăgi pe cei care au privirea ațintită în cer în căutare 

de noi orizonturi. Pentru unii, nava pe care se vor îmbarca este Titanicul. Cât despre mine, eu prefer Kon-Tiki (plu-

ta Kon-Tiki care a servit, în aprilie – august 1947, faimoasei expediții a exploratorului norvegian Thor Heyerdahl).” 

„Cu un ton religios, mai ales genezic, se dezvoltă propriul discurs ce s-ar putea auzi ca o căutare a sensului vieții. În această căutare, meta-

fora esențială se desfășoară pentru ca originalitatea discursivă a lui Luis Armenta Malpica să fie percepută ca o reverie ontologică, în care 

personajele: peştele, scoica şi păianjenul, parcurg scenele ca pe o reprezentare a originilor.” (Gustavo Iñiguez) 

Despre autor: 

Poet, romancier, eseist şi traducător din franceză, director al cunoscutei Case editoriale Mantis Editores, Luis Armenta Malpica s-a născut 

în 1961, în Ciudad de Mexico şi este co-fondator şi vicepreşedinte al Asociației Scriitorilor ce-şi are sediul în Guadalajara şi include creatorii 

din toate statele din Vestul Mexicului. După cum spuneam, de câțiva ani este şi director al Holdingului Mantis Editoris. Tradus şi cunoscut 

în străinătate, a obținut câteva prestigioase premii nu doar la el acasă, ci şi prin țările în care a fost tălmăcit şi publicat. A debutat cu vo-

lumul „Voluntad de la Luz” („Voința luminii”), după care au urmat „Cantara”, „El m undo era un prodigio” („Lumea era un miracol”) şi 

„Terramar”. Luis Armenta Malpica e un autor deosebit, cu verb scânteietor, care scrie ca şi cum ar oficia o liturghie a metaforei, un autor 

ce cultivă o poezie grea de simboluri, o poezie a încifrării sentimentelor şi a descifrării sacralității cuvântului, o poezie hermetică şi herme-

neutică, o poezie aproape imposibil de tradus, bazată pe polisemantism, sugestie, jocuri de cuvinte, repere culturale remodelate. Creato-

rul mexican construieşte un univers liric autentic, viu, aparte, unitar şi persuasiv, aflat la interferența dintre lumină şi întuneric, dintre bi-

necuvântare şi blestem, dintre angelic şi malefic, dintre clipă şi veşnicie, un univers în care plăsmuirea poemului devine un ritual inițiatic şi 

purificator. Autor a 20 de volume de versuri, dintre care le amintim doar pe cele mai recente: „El agua recobrada. Antología poética ” 

(Vaso Roto, Madrid, 2011), „Envés del agua” (Secretaría de Cultura de Jalisco, Col. Clásicos Jaliscienses, México, 2012), „Papiro de Derveni” 

(Bonobos, 2014), „Llámenme Ismael” (FOEM, 2014), „The Drunkenness of God” (tradus de Lawrence Schimel. Medio Siglo, 2015) şi 

„Götterdämmerung. Antología personal” (El Ángel Editor, 2015). Cărțile sale de poeme sunt traduse în germană, arabă, c atalană, france-

ză, engleză, italiană, neerlandeză, portugheză, română şi rusă. 

10.05.2017, ora 17.00 – 17.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura CRONEDIT Iași / Editura TROVANT Iași 

LANSARE DE CARTE în prezența autorului LUIS ARMENTA MALPICA, moment urmat de o SESIUNE DE AUTOGRAFE  

Lansarea volumului Voluntad de la Luz / Voinţa Luminii (CRONEDIT) și lectură publică din Confirmación de la Luz / 

Confirmarea Luminii (volum aflat în pregătire la Editura TROVANT Iași, Colecția „LIBREX. Primăvara cărților la Iași”) 

Moderator: Valeriu Stancu 
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10.05.2017, ora 18.00 – 18.55, Agora EX LIBRIS I– La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARTES a UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi 

LANSAREA VOLUMELOR 

Luminița Duțică, Prin labirintul muzicii contemporane 

Volumul intitulat Prin labirintul muzicii contemporane, semnat de Luminița Duțică, reprezintă o reuşită de vârf a muzicologiei sistemati-

ce contemporane, surprinzând într-un număr semnificativ de pagini diversitatea fenomenelor de stil şi de limbaj care au conferit identita-

te şi relief axiologic muzicii academice româneşti şi europene din prolificul secol XX. Lucrarea se distinge prin probl ematică, sistematică şi 

cazuistică, ocupând o poziție de maximă vizibilitate în contextul bibliografiei de specialitate. 

Iulia Bucescu, Solfegii cu acompaniament ritmic complementar (fragmente din literatura muzicală), ediție îngrijită şi 

coordonată de Luminița Duțică 

Volumul intitulat Solfegii cu acompaniament ritmic complementar (fragmente din literatura muzicală), autor: Iulia Bucescu, apare sub 

îngrijirea Conf. univ. dr. Luminița Duțică şi reprezintă un material didactic deosebit de valoros prin conținu tul şi sistematica pe care le 

propune. Volumul va intra în circuitul bibliografic al disciplinei „Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical”, inclusă în diferitele programe de 

studii din cadrul învățământului muzical academic. 

Iulia Bucescu și Adrian Diaconu, Solfegii din literatura muzicală românească şi universală, ediție îngrijită şi coordo-

nată de Luminița Duțică 

Volumul intitulat Solfegii din literatura muzicală românească şi universală, autori: Iulia Bucescu şi Adrian Diaconu, apare sub îngrijirea 

Conf. univ. dr. Luminița Duțică şi reprezintă un material didactic deosebit de valoros prin c onținutul şi sistematica pe care le propune. Vo-

lumul va intra în circuitul bibliografic al disciplinei „Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical”, inclusă în diferitele programe de studii din 

cadrul învățământului muzical academic. 

Invitați speciali: Prof. univ. Adrian Diaconu, Conf. univ. Cornelia Diaconu, Prof. Mircea Bucescu 

Moderator: Diana-Beatrice Andron 

10.05.2017, ora 19.00 – 19.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA (II) LIBREX 

„O FĂRÂMĂ DIN ISTORIA ZBUCIUMATĂ A AMERICII LATINE DESPRINSĂ DIN ROMA-

NUL «LA FERIA» («TÂRGUL») DE JUAN JOSÉ ARREOLA”, susținută de LUCERO ALANÍS, 

scriitoare și editor, membră a PEN Clubului Internaţional, fostă președintă a Asociaţiei 

Cluburilor de Carte din Mexic 

Despre conferinţă: 

Una dintre principalele caracteristici ale romanului este polifonia care-i traversează paginile: confluența armoni-

oasă a vocilor ce povestesc istoriile satului. Trama se întinde pe o perioadă care merge de la Cucerire și de la vre-

mea colonială până în zilele noastre și ilustrează atât deposedarea de pământuri, suferită de autohtoni, cât și au-

toritarismul bisericii catolice. Aceste voci se fac auzite în cadrul pregătirilor pentru sărbătoarea anuală (hramul) a 

sfântului care este patronul așezării Zapotlán, locul nașterii lui Arreola. Ele reflectă o societate care trăiește tero-

rizată de frecventele cutremure ce zguduie o regiune marcată de nedreptate socială și discriminare Prin interme-

diul celor 288 de fragmente ce constelează romanul, autorul ne prezintă satul ca erou al istoriei. Solilocurile și dia-

logurile locuitorilor derulându-se în prezent și în trecut – perioade care sunt abordate uneori simultan – fac să se 

audă vocile băștinașilor deposedați și cele ale uzurpatorilor mânați de ambiție și lăcomie. Prin comentariile lor, ei 

colportează devoțiunea religioasă a sătenilor, în care abundă judecățile apocaliptice și citatele biblice. Scriitorul 

din Jalisco, Juan José Arreola (1918 – 2001), autor al unor cărți precum „Confabulario” și „Bestiario”, s-a dovedit 

mereu în lucrările sale un virtuoz al stilului, demonstrând că stăpânește cu măiestrie limba spaniolă. Romanul „La 

feria” („Târgul”) este cu adevărat unic în literatura mexicană. 
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Despre autoare: 

Scriitoarea Lucero Alanís s-a născut în oraşul Durango, în Statul Durango din Mexic. Din 1973, trăieşte în Guadalajara, Statul Jalisco. Din 

anul 1995, este membră a PEN Clubului Internațional. Vreme îndelungată a fost preşedinta Asociației Cluburilor de Carte. A fondat şi a diri-

jat revista literară „Amoxcalli”. Este autoare a culegerii de nuvele „Opus siglo XX” (1998) şi a volumelor de versuri „Tarde en el tiempo” 

(Mantis editores, 1999), „Desierto de azul nativo” (Instituto de Cultura del Estado de Durango, 2002), „Gualbet en el sueño de otros” / 

„Gualbet dans le rêve des autres” (Écrits des Forges y Mantis editores, 2003), „Flama de la memoria ” / „Flame of Memory” (Mantis 

editores, 2006; ediția a doua bilingvă, 2013), „Los silencios del día” / „Les silences du jour” (Écrits des Forges şi Mantis ed itores, 2007) şi 

„Claustro” / „Kloster” (2015; ediția a II-a bilingvă spaniolă - germană, 2016). 

10.05.2017, ora 20.00 – 20.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura CRONEDIT Iași / Editura TROVANT Iași 

LANSARE DE CARTE în prezența autoarei LUCERO ALANÍS, moment urmat de o SESIUNE DE AUTOGRAFE 

Lansarea volumului Gualbet en el sueño de otros / Gualbet în visul altora și lectură publică din Los Silencios del día / 

Tăcerile zilei (volum aflat în pregătire la Editura TROVANT Iași, Colecția „LIBREX. Primăvara cărților la Iași”) 

Moderator: Valeriu Stancu 

  

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  IIII,,  zzoonnaa  IIII  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

10.05.2017, ora 11.00 – 11.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

Mălini – volumul II de Eduard Dorneanu 

Fatimata, de Mihaela Malea Stroe 

„Romanul Mihaelei Malea Stroe este o mică bijuterie alcătuită din slide-uri. Poate și mai potrivită ar fi imaginea deja arhaicului proiector 

de diapozitive. Proiector la care vedeai fasciculul de lumină cu firele de praf, auzeai un mic zgomot când se trecea de la o imagine la alta și 

era între ele o secundă de întuneric. Pentru că interesează în roman aceste trei elemente: lumina (imaginea), întunericul care o desparte 

de imaginea următoare și vocea care unește într-o unică eufonie liniștită, prin poveste, toate acestea. Cititorul atent va trebui să perceapă 

simultan și în profunzime semnificația a câteșitrele elementele. Epicul e simplu: povestea tragic-banală a femeii căsătorite și părăsite pen-

tru alta, apoi nevoită să-l primească înapoi pe cel plecat. Ea e pictoriță, artistă. Trăind, pur și simplu, cu sinceritate și cruzime de ecorșeu 

sufletesc, realitatea. Iar imaginea globală a vieții (e un montaj cinematografic aici), compusă din instantanee, uneori în derul are rapidă, 

alteori lentă, este de mare frumusețe.” (Christian Crăciun) 

Numele Clarei de Viorel Bucur 

Fragment din roman: „PROLOG. Are ochii ca două leduri ale unui aparat electronic oarecare: colorați și plini de lumină. Atât. Nu clipesc și 

nici nu par să privească pe cineva sau ceva anume. Încremeniți într-o așteptare mută, zvâcnesc doar când și când, hașurându-și lumina tul-

bure cu un amestec orbitor de linii verticale. În rest, singurul semn că se află acolo, deasupra cearcănelor vineții, este unduirea domo ală a 

perdelei în oglinda lor verde și udă. De fapt, oricare semn de pe fața lui este doar închipuire, elementul unei schițe în cărbune, pe care un 

observator, cât de cât priceput, poate să și-o explice după voia inimii. Barba deasă izbucnește peste tot, ca un gazon neîngrijit și sălbăticit, 

buzele îi sunt strânse în cute mici și neuniforme, părând să compenseze lipsa încrețiturilor frunții și în toată această alcătuire, inteligentă 

totuși pentru un cunoscător, doar nările par a fi în mișcare, obligate poate să întrețină, măcar formal, iluzia vieții. Aerul  năvălește prin ele 

cu un șuierat ușor, de parcă, undeva, în adâncul necunoscut al corpului său, s-ar fi cuibărit o pasăre adormită și care, din când în când, tre-

sărind speriată, scoate câteva sunete necontrolate. Este viu doar cât să-și învelească în piele oasele care se macină în tăcere. Uneori i se 

scurge din umeri, prin brațe, nisip, iar în palme îi cresc dune și furtuni trecătoare. Este viu, dar încă nu știe asta. Pentru că în capul lui este 

liniște deplină. Lipsesc zgomotul asurzitor și învălmășeala de gânduri. Creierul acestui om nu produce niciun gând. Nici măcar unul.” 

Miercuri, la Marriott de Ioana Brușten 

„Prietenii sunt oglinzi cu memorie, care reflectă tot ceea ce suntem. Fideli martori de traseu. Prietenii cei mai buni – un accesoriu obligatoriu 

pentru orice viață, un comprimat pentru a ține sub control valoarea realității. Miercuri, la Marriott este o doză de prietenie între patru fe-

mei. Și dacă aveți impresia că asta nu se poate, vă invit să citiți romanul să vă convingeți!” (Ioana Brușten) 

Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi 
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10.05.2017, ora 12.00 – 12.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

SPASSK 99 – O istorie a prizonierilor de război români din Kazahstan în documente / SPASSK 99 – A history of Roma-

nian prisoners of war in documents de Nurlan Dulatbekov, Octavian Ţîcu, Silviu Miloiu 

Descrisă în termeni de societate totalitară, despotism modern, distopie devenită realitate cotidiană, teocrație laică, stat c u valențe impe-

riale cu nimic mai prejos decât Rusia țaristă, Uniunea Sovietică ascunde sub faldurile roșii ale istoriei sale de nici trei sferturi de secol dra-

me umane care au afectat libertatea și de multe ori viața nu doar a propriilor cetățeni, dar și pe ale celor care au ajuns să fie integrați în 

malaxorul aparatului său de represiune. Aceste destine își așteaptă încă istoricii și istoriile, cu atât mai mult cu cât aceste teme surprind 

ipostaze ale ființei umane ajunse în situații liminale. Cartea de față înlătură vălul care acoperea destinele a circa 8  000 de români care au 

avut neșansa de a cădea prizonieri în mâinile Armatei Roșii în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. 

Experimentul Pitești – Spălarea creierului și reeducarea prin tortură în România comunistă / Pitești experiment – 

Brainwashing and Re-Education through Torture in Communist Romania de Dr. Nicu Ioniță 

În regimul comunist din România, instaurat odată cu ocuparea țării de către armata sovietică și preluarea conducerii statului de către parti-

dul comunist român, dirijat și controlat de către ocupant, teroarea a fost ridicată la rang de politică de stat și aplicată în regim pe două vite-

ze: o viteză maximă, în forță și în mod continuu, cu toate instrumentele și tehnicile de tortură din arsenalul terorii, utilizată în cazul deținuți-

lor politici, și o viteză lentă, persuasivă și condusă cu tenacitate, asupra întregii populații aflate într-o libertate provizorie. Ambele metode 

însă au urmărit și au obținut același rezultat: subminarea potențialului biologic și dereglarea profundă a universului psihologic al ființei uma-

ne, devenită astfel, aptă pentru reeducare. 

Un deceniu de tranziţie spre nicăieri – Viaţa politică bihoreană 1989 – 2000 de Florin Budea 

„Ca toți ardelenii, Florin Budea are în loc de inimă o țară... La Revoluția din '89 avea 20 de ani, făcând parte din acea generație care a trăit 

evenimentul ca o iluminare istorică... Urmează din chemarea veche facultatea de ziaristică, devenind, încă înainte de a absolvi, unul dintre 

reporterii frenetici ai momentului. Responsabilitatea sa în fața istoriei naționale îl duce însă, an de an, spre decepții puternice, care ajung să 

se cristalizeze într-o teză de doctorat cu un titlu amar: «Un deceniu de tranziție spre nicăieri». Susținerea ei, în toamna anului 2015, într-un 

amfiteatru universitar la Oradea, a adunat, pe lângă mediul academic, și un grup de revoluționari, printre care mă număram și eu. Lucrarea, 

până în acea dimineață o aspirație de doctorand, a primit laudele unor personalități importante ale istoriografiei naționale și confirmarea 

adevărului pur din partea militanților revoluționari, devenind o referință documentară obligatorie. Claritatea judecății istorice, expusă într-o 

limbă literară fără cusur, a unit demonstrativ și irevocabil cele două căi ale destinului intelectual al publicistului iubitor de istorie. Doctorul 

Florin Budea are însă datoria ca, împreună cu generația sa, ajunsă la maturitate, să se ridice dincolo de decepții, să ia puterea și cu conștiința 

deplină să facă să renască un popor dezorientat și isterizat de viața politică precară.” (Mircea Bradu) 

IREVOCABIL! Cum l-am învins pe Ceaușescu de Sorin Dumitrescu 

„Cartea se referă la un caz, devenit clasic, de încălcare flagrantă a angajamentelor internaționale asumate de către Statele membre, în cazul 

acesta de către România, față de o organizație din sistemul Națiunilor Unite. Complexitatea acestui caz venea din faptul că Ceauşescu, unul 

dintre cei mai arbitrari dictatori din diversele regimuri totalitare comuniste, se angajase personal în acest conflict, făcând din oprimarea mea 

o ambiție înverşunată. Pentru a depăși această încăpățânare grotescă, a trebuit, pe de o parte, să construim o strategie solidă și să o punem 

în aplicare – cu curaj, tenacitate și mult efort – şi pe de altă parte, să beneficiem de acțiunea fermă și sprijinul fără ezitare al Directorului ge-

neral al UNESCO. Cuvântul irevocabil, pe care l-am ales ca titlu pentru această carte, a fost utilizat între 1976 și 1978 de către autoritățile re-

gimului totalitar român ca suprem răspuns la toate solicitările privind respectarea drepturilor mele. Douăzeci de ani mai târziu, această sen-

tință s-a opus aspirațiilor mele legitime de dobândire a cetățeniei franceze de către unii reprezentanți ai autorităților din Franța, patria drep-

turilor omului. În ambele cazuri, ceea ce a fost decretat ca fiind irevocabil a fost revocat, confirmând faptul că nu trebuie niciodată să se re-

nunțe la lupta pentru dreptate, chiar dacă această luptă pare uneori inegală și fără speranță.” (Sorin Dumitrescu) 

Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi 

10.05.2017, ora 14.00 – 14.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

CASA EDITORIALĂ DEMIURG Iași 

LANSARE DE CARTE 

H. A. Gauber, Împărătesele Franţei, ediție îngrijită și traducere din limba engleză de Cristina Ioniță 
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10.05.2017, ora 15.00 – 15.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

Dominaţie și alienare – O istorie recentă a înstrăinării umane de Rarița Mihail  

„Alienarea – de la simpla smintire la marea şi crunta exploatare sclavagistă sau capitalistă – rămâne, înainte de toate, o problemă filosofi-

că, o temă a antropologiei sau teantropologiei. Act al căderii primului om, prin ispi ta şarpelui, semn al depărtării de Dumnezeu, cum este 

descrisă alienarea în Cartea Facerii, sau ca prăbuşire a sufletului în captivitatea materiei, ca în multe alte religii – înstrăinarea a ajuns să fie 

disputată de teritorii ideologice, politice, economice, dar toate cu miză filosofică. În cartea de față, autoarea Rarița Mihail reconstituie cu 

îndrăzneală avatarurile conceptului de alienare în cadrul ideologiei marxiste, pornind de la paradigma secularistă a iluminismului, de la 

hegelianism şi critica de stânga care i-a fost adusă acestuia de «noua filosofie» a lui Feuerbach. Prin trei reprezentanți de marcă, Karl 

Marx, Georg Lukács, Louis Althusser, suntem inițiați în înțelegerea evoluției acestei categorii antropologice care a marcat mai bine de un 

secol evoluția istoriei întregului mapamond.” (Prof. univ. dr. Ivan Ivlampie)  

Modernitatea ratată. Gândirea fără public și stăpânul fără chip de Sorin Borza 

„Capacitatea noastră de a recunoaște ceva ca fiind gândire nu e niciodată independentă de posibilitatea de a folosi acel ceva pentru a justifi-

ca și valida modul în care am ales să ne raportăm la lume. Max Weber observă îndreptățit această codependență între raționalitate 

(Zweckrationalitàt) și profit. Autoritatea unei interpretări (cea care fundează înțelegerea) decurge din prezumția tacită cu privire la îndrep-

tățirea unor așteptări pe care urmează să le satisfacă. Lumea în care trăim omagiază raționalitatea normativă, dar se conduce ascultând de 

raționalitatea instrumentală. Gândirea nu e o înțelegere fără rest a lumii, ci un proces de transformare negociată a cunoașterii (ca știință de 

a face) în avantaj. Actul de gândire se petrece sub prezumția unui transfer de putere. Acest transfer susține autoritatea interpretativă – in-

strumentul prin care culturile dominante își impun normele. «Omul gândește» doar în interiorul unei culturi care îi condiționează practic ori-

zontul. Noi recunoaștem ceva ca fiind gândire sub presiunea autorității interpretative care domină un anumit model cultural. Tocmai din 

acest motiv marile culturi sunt convergente marilor religii – valorile lor cheie s-au impus tradițional și au devenit convingeri care nu suportă 

nici o contestare publică.” (Sorin Borza) 

Critica fundamentelor etico-filosofice ale naţional-socialismului de Antoniu Alexandru Flandorfer 

„Această lucrare este un recurs la morală și toleranță, pentru a nu se reitera asemenea derapaje ideologice anti‑umaniste precum totali-

tarismele secolului al XX‑lea, ca urmare a falimentării structurilor politice democratice prin parlamentarismul ineficient și corupt. În acest 

sens, se impune o reîntoarcere la valorile existențiale, eludând, astfel, pericolul recrudescenței unor asemenea ideologii ca pabile să pro-

ducă alienarea individului într‑o lume în derivă morală ce dintotdeauna a fost predispusă la acreditarea unor falși profeți.” (Antoniu Ale-

xandru Flandorfer) 

Existenţă și Idee de Ștefan Vianu 

„Cultura înaltă nu și-a pierdut cu totul însemnătatea: faptul brut de a fi în lume nu constituie, în mod obligatoriu, în ciuda afirmațiilor filo-

zofilor existenței, orizontul ultim al gândirii. Posibilitatea formării omului prin cultură (Bildung) nu a fost încă, în ciuda ap arențelor, lichi-

dată. Menirea omului nu este de a se dărui prezentului și lumii înconjurătoare, ci de a privi dincolo de acestea, d e a se cunoaște pe sine ca 

Individ pornind de la ideea «eterogenității» sale. Cunoașterea de sine – sau a Sinelui – este, așa cum vom vedea, scopul ultim al filozofiei. 

Această cunoaștere este întemeiată în ființa omului, în ființa sa istorică. Putem vorbi, așadar, despre dimensiunea ontologică a memoriei, 

jocul rememorării și al uitării constituind, așa cum a arătat Nietzche, baza culturii înalte. Dacă omul este creator de cultu ră, acest mod de 

a fi este cel al vieții înseși în procesul ei de autotransformare. Numim mișcarea sufletului dincolo de sfera imediatului spre viața din adân-

curi – metafizică.” (Ștefan Vianu) 

Apologia după sfârșitul metafizicii –Teologie și fenomenologie la Jean-Luc Marion de Nicolae Turcan 

„Jean-Luc Marion este un filosof contemporan francez, specialist în Descartes și gânditor original, care îmbină reflecția teologică și rigoarea fe-

nomenologică într-o operă relevantă deopotrivă pentru filosofi și teologi. Reprezentant de marcă al direcției numită, inițial peiorativ, «turnan-

ta teologică a fenomenologiei franceze» – de fapt «cea mai importantă gândire filosofică contemporană privitoare la creștinism și religie» – 

Jean-Luc Marion readuce în discuție Revelația creștină, unicitatea ei teologică și relevanța ei fenomenologică, alăturându-se altor reprezentanți 

de excepție ai gândirii creștine franceze de astăzi: Michel Henry, Jean-Yves Lacoste, Jean-Louis Chrétien, Rémi Brague.” (Nicolae Turcan) 

Plotin: despre nemurirea sufletului, traducere din greacă și interpretare de Dan Tomuleț 

„Sufletul pur are conștiența unității interiorului cu exteriorul; el descoperă că exteriorul este o formă a interiorului. Un astfel de suflet es-

te intelect și trăiește într-o lume a eidelor pure, care nu este un spațiu situat aiurea, ci modalitatea de raportare la lucruri a sufletului cu-

rat. Aceasta este viața divină a sufletului, care cunoaște experențial fiecare eidă. Eidele sunt realități, nu concepte, și s e cunosc prin ființa-

re, nu prin concepere. Cunoașterea unei eide este echivalentă cu experiența pe care sufletul o are în compania lucrului care o întrupează. 

În aceasta constă înțelepciunea, ca mod de existență al înțeleptului.” (Autorul)  
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Autoportrete în oglinzile cărţilor de Vianu Mureșan 

„Pacostea civilizației occidentale și-ar putea trage originea și dintr-o nefericită evoluție a modelului său filosofic modern. Respectiv din prestigi-

ul teologic acordat subiectului (Ego sub diversele lui ipostaze), precum și din eticizarea superficială a filosofiei practice. Înțeleg prin asta aban-

donarea idealului antic al înțelepciunii – practicat peste 1 000 de ani, de la Solon la Plotin – și a celui medieval al sfințeniei, în câștigul mult prea 

superficialului arbitru moral între bine și rău. Conștiința morală n-are nicio consistență și nici efectele scontate, de vreme ce râvna spre înțelep-

ciune, iluminare și sfințenie au dispărut. Alegerea etică, pusă în mâinile unor ignoranți, capricioși, superficiali sau frivoli nu poate da rezultate 

mulțumitoare nici în plan personal și nici social. Cum face autorul să depășească dezabuzarea, suprasaturația, oboseala care nu-l ocolesc nicio-

dată pe cititorul «de veghe în lanul de cărți»? Tocmai prin «vizarea» acestei pierdute «înțelepciuni», de dincolo sau dincoace de răceala (sim-

plismul?) cogito-ului rațional. El caută în texte ceva fundamental antropologic, adică dimensiuni ale umanului, câștigate prin exprimare. De aici 

prospețimea, curiozitatea nedisimulată cu care își transcrie experiențele de lectură. Căci nu de judecăți de valoare e vorba în primul rând (deși 

ele nu lipsesc, și nu sunt deloc complezente, indiferent de «numele» celui analizat), ci de judecăți de existență, de observarea chipurilor infinite 

ale «meseriei de a trăi», pentru a reproduce titlul unui autor iubit de Vianu Mureșan, Cesare Pavese.” (Christian Crăciun) 

Invitați: Nicu Gavriluță, Vianu Mureșan, Mircea Platon. Moderator: Valentin Ajder 

10.05.2017, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Asociația „UNIVERSUL PRIETENIEI” Iaşi 

ÎNTÂLNIRE CU „UMORUL”. Prezentări de carte, recital de fabule şi epigrame 

10.05.2017, ora 18.00 – 18.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Asociația Culturală NOUA ACROPOLĂ 

MASĂ ROTUNDĂ pe tema „CUM CONSTRUIM LUMEA DE MÂINE?” 

De bună seamă prezentul ne pune față în față cu provocări civilizatorice. Suntem mai mulți, comunicarea este mai facilă, dar nu și convie-

țuirea armonioasă dintre națiuni sau membrii societății. Avem mai mulți oameni de știință și artiști, mai multe universități, dar nu găsim 

soluții de durată la problema fericirii, a suferinței sau a împlinirii umane. Ca ființe raționale căutăm soluț ii și ne dorim să construim un vii-

tor mai responsabil, mai fratern, mai bun. Nu suntem doar spectatori ai vieții, ci și protagoniști ai ei. În mod logic prezen tul și modul în ca-

re îl abordăm, mentalitățile și acțiunile noastre își vor pune amprenta asupra viitorului. Ce semințe alegem să plantăm? Ce valori cultivăm, 

ce experiențe păstrăm și ce trebuie să schimbăm pentru a construi lumea de mâine? Cum îmbinăm un trecut tumultos, cu intelige nța vizi-

onară și intenția sinceră și fraternă pentru a pune baze stabile pentru civilizația viitorului? Cum putem contribui noi înșine la lumea de 

mâine? Vă invităm să căutăm împreună soluții! 

10.05.2017, ora 19.00 – 19.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARI București – Cărți despre Înțelepciunea Cabala 

CONFERINŢA pe tema „CE ESTE ŞI CE NU ESTE CABALA? DEMISTIFICAREA ÎNŢELEPCIUNII CABALA” 

Invitați: Cosmin Popa și Gheorghe Ştirbu 

10.05.2017, ora 20.00 – 20.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel  

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE și RECITAL POETIC EIKON 

Și din cenușă, lacrimi, rouă, aștept să plouă pe din două de Aurelia Urse 

Păpuși de mânuit gala de Carmen Nicoară 

Domnișoara Nimeni de Loredana Dalian 

Clipa de graţie de Mihaela Malea Stroe 

Antisenimente de Vasile Ghica 

În alt timp, în alt loc de Umberto Piersanti, traducere de Eliza Macadan 

Sublimare de Eduard Dorneanu 

Participă: Vianu Mureșan, Valentin Ajder  
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SSttaanndduull  EEddiittuurriiii  JJUUNNIIMMEEAA,,  nniivveell  11  

10.05.2017, ora 18.00 – 18.30, Standul Editurii Junimea Iași, nivelul 1 

Editura JUNIMEA Iași 

SEMNAL EDITORIAL 

Valy Ilieş, Ghid practic de masaj pentru tine, Colecția „Univers didactic” 

Prezintă: Bebe Mihăescu. Amfitrion: Lucian Vasiliu  
 

EEXXPPOOZZIIŢŢIIII  DDEE  AARRTTEE  VVIIZZUUAALLEE  LLAA  LLIIBBRREEXX  22001177  

„Nu vreau ca viața să imite arta. Vreau ca viața să fie artă.” (Ernst Fischer)  

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona AMO PRESS – HUMANIC, Palas Mall, Str. Palas  

nr. 7A, Iaşi 

Galeriile de Artă „TOP ART – Casa Cărții” în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România 

EXPOZIŢIA „SPAŢIUL ROMÂNESC ÎN ARTELE PLASTICE”. Curatorul Galeriei, pictorul Mihai Coțovanu  

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializarea 

Modă – Design vestimentar, studenții din anul I: Natalia Burlacenco, Geanina Ciobanu, Doina Cuflic, Ioana Ştefania 

Dumitraş, Teona Denisa Iordache, Octavian Ilie Marina, Bianca Rusu, Lorena Alexandra Ursache. Coordonatori: 

Conf. univ. dr. Cornelia Brustureanu, Lector univ. dr. Cristina Hîrțescu, laborant Cristina Filote 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „COALA DE HÂRTIE” (vestimentații realizate din hârtie albă)   

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „ATELIER DESIGN. IDEI CREATIVE: DESIGN DE PRODUS, GRAFIC DESIGN ŞI DESIGN AMBI-

ENTAL”. Participă profesorii: Ligia-Magda Sficlea, Jeni Pralea, Dan Micu, Monica Pop, Ilie Krasovschi, Mihai Albu, 

Silviu Buraga, Elena Şoltuz, Tiberiu Pop, Loredana Gașpar, Valentin Bădărău, Alexandra Ghioc, Teodor Silviu Stan-

ciu împreună cu studenții Specializării Design, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializarea 

Artă murală – Ceramică 

EXPOZIŢIE SPECIALIZĂRII ARTĂ MURALĂ – CERAMICĂ. Participă studenții: Marinela Boicu, Andreea Cioară, Daniel 

Doboş, Georgiana Grădinariu, Sebastian Pomparău. Coordonatori: Prof. univ. dr. Mihai Pamfil, Lector univ. dr. 

Ramona Biciuşcă, Lector univ. dr. Adrian Stoleriu 

 

LLIIBBRREEXXUULL  VVIINNEE  MMAAII  AAPPRROOAAPPEE  DDEE  TTIINNEE  

„Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunța.” (Fernando Savater) 

10.05.2017, ora 14.00, Biblioteca „Gheorghe Asachi” Iași – American Corner 

„BRIDGES BETWEEN GENERATIONS”: adolescenți și bunici împărtășesc percepția asupra cărții John F. Kennedy 

and New Generation, autor: David Burner. Public țintă: 16-17 ani și peste 60 de ani. Coordonator: Prof. Anda Boțoiu 

(Colegiul Național Iași) 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Fernando+Savater
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10.05.2017, ora 17.00, Biblioteca „Gheorghe Asachi” Iași – Filiala „Ion Creangă” (Casa de Cultură a Sindicatelor, Bd. 

Socola, nr. 34) 

CLUBUL DE LECTURĂ „SĂ CITIM ÎMPREUNĂ”, atelier de lectură și dezbatere pe marginea cărții Copacul minciunilor, 

autor: Frances Hardinge, Editura Polirom. Moderator: Prof. dr. Gabriela Petrache (Colegiul Național Iași). Public țin-

tă: 11 – 15 ani. Invitat: Conf. univ. dr. Emanuela Ilie (Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) 

 

CCĂĂRRŢŢIILLEE  ŞŞII  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

„Îmi imaginez Paradisul ca pe un fel de bibliotecă.” (Jorge Luis Borges) 

10.05.2017, ora 10.00 - 22.00, Standul Bibliotecii „Gheorghe Asachi” Iași, Atrium nivel 0, Palas Mall Iași 

BOOK-CROSSING (Schimb de cărți – ia o carte și pune alta în loc). Promovarea ofertei culturale a Bibliotecii.  

Înscriere și eliberare permise de intrare la Bibliotecă (GRATUIT!) 

10.05.2017, ora 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi 1, Str. Palas nr. 7A, Iaşi  

Sfârşitul Programului Zilei I la TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2017 
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JJOOII,,  1111  MMAAII  22001177  
ZIUA a II-a. Programul de evenimente LIBREX se va desfăşura sub genericul 

CCiitteeşşttee,,  iieeşşii  ddiinn  mmuullţţiimmee!!  

Ora 10.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi 1, Str. Palas nr. 7A, Iaşi  

Accesul publicului cititor la TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2017, Ziua a II-a. Intrarea liberă 

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  II  ––  LLaa  FFâânnttâânnăă,,  zzoonnaa  II  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

11.05.2017, ora 10.05 – 10.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ŞCOALA DE MUZICĂ „INA CRISTEA” 

11.05.2017, ora 10.30 – 10.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura JUNIMEA Iași 

EMINESCIANA nr. 90, Valentin Coşereanu, Eminescu, Aron Pumnul şi Bucovina habsburgică, Colecția „Eminesciana” 

Prezintă: Prof. univ. dr., criticul literar Vasile Spiridon (Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău).  

Amfitrion: Lucian Vasiliu  

11.05.2017, ora 11.00 – 11.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

EDITURA „GR. T. POPA” A UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI 

LANSĂRI DE CARTE  

Decani şi Rectori ai Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (1879 – 2016), autor: Dana Baran 

Pediatrie, autor: Ingrith Miron 

Community Dentistry, autor: Stela Carmen Hanganu 

Noţiuni de prevenţie în stomatologie pentru tehnicienii dentari, autor: Lucia Bârlean 

Antibiotice cu structură non-betalactamică: antibacteriene, antimicotice şi antitumorale, autor: Georgiana Tauser 

Detecţia radiaţiilor nucleare, autor: Adrian Şpac 

Elemente de instrumentaţie medicală, autor: Călin Corciovă 

Handbook of nutrition and dietetics, Mihai Mircea Bogdan 

Interpretarea electrocardiogramei în camera de gardă, autor: Irina Costache 

Ghid practic în medicina muncii, autor: Veronica Oprea 

The myology of cephalic extremity, autor: Anca Sava 

Invitați: Rector, Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu; Director Editură, Prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu, Director ge-

neral, ec. Daniela Druguş, prorectori, decani, consiliul de administrație. Moderator: Prof. Viorica Scutariu, Direc-

tor al Bibliotecii Universitare 

11.05.2017, ora 12.00 – 12.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

La Oglindă – Istoria plagiatelor românești până la 1900 de Alexandru Dobrescu  

„Această carte nu este o vânătoare de vrăjitoare. O expediție cinegetică de asemenea amploare ar presupune, îndărătul ei, o do ctrină 

pe cât de limpede, pe atât de exclusivistă. Ar trebui să cred orbește într-o idee și, ca un Savonarola, să refuz din principiu tot ceea ce se 

încăpățânează a o contrazice. Din păcate, această însușire, singura capabilă să miște ceva în lume, fiindcă numai ea ne împinge spre ca-

pătul drumului, îmi lipsește cu desăvârșire. Nu mă pot atașa definitiv de o idee, închipuindu-mi că doar ea e vrednică de nemărginit de-
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votament. O parte din mine – cea mai antipatică, pentru că e cel mai greu de ținut la respect – se revoltă ori de câte ori aș fi gata să fac 

declarații de necondiționată admirație, amintindu-mi cât de departe sunt de cuprinderea indispensabilă unei alegeri în deplină cunoștin-

ță de cauză. Iar surdina primită astfel de orice afirmație ce se voia neechivocă mă îndepărtează irem ediabil de fermitatea fără de care 

despărțirea apelor de uscat are toate șansele să se prefacă în caricatură. Până și atunci când gândul mi se așază în cuvinte neșovăitoare, 

lăsând tonica impresie că a ieșit biruitor din confruntarea cu îndoielile, șovăial a există întreagă în spațiile albe dintre cuvinte, propoziții 

ori fraze. De la o vreme, nici nu mai trebuie să intervină: stă cuminte, aparent inofensivă, gata să se confunde cu micile go luri imaculate, 

dar faptul că o știu acolo, veșnic trează, îmi domolește elanurile și-mi atenuează entuziasmele. Cine are tăria să pretindă, cu sabia lui 

Damocles deasupra creștetului, că e stăpânul absolut al propriilor gânduri și fapte?” (Alexandru Dobrescu) 

Maiorescianismul – o moștenire cu bucluc de Alexandru Dobrescu 

„Scrisorile și însemnările zilnice ale autorului «Direcției noi în poezia și proza română», mărturiile contemporanilor și considerațiile criti-

cilor de mai târziu sunt convocate de Alexandru Dobrescu în vederea conturării portretului psihologic, al unui studiu caracterologic al 

omului Maiorescu, pentru a stabili apoi modul în care liniile acestei «fiziologii» își au echivalențe în suprafața temperamentală și în sub-

stanța de fond a activității sale culturale și, cu precădere, critice. Așadar, suntem în fața unui psihologism practicat hermeneutic și a 

unui demers în ordinea interpretării din unghi psihologic caracterologic, cu pendulări (un va-et-vient permanent) continue, acumulative, 

expansionare. Cunoscând o epocă de înflorire pe la începutul secolului, restaurat pe la jumătatea acestuia prin formula lui «par lui-

même», studiul de acest fel e, astăzi, prezent tot mai rar, datorită modulărilor sale «expresioniste» și, îndeosebi, riscului  desfășurării in-

tuitiv-impresioniste. Fiindcă, într-adevăr, puțini, extrem de puțini sunt acei creatori care s-au «oferit» unei atari incizii. Vom spune, încă 

o dată, că niciuna din liniile caracterologice ale «personajului» Titu Maiorescu, trecute în revistă de Alexandru Dobrescu, nu ne era necu-

noscută. Noi, în cazul cărții lui Alexandru Dobrescu, sunt argumentările detaliate și «organizate» în conformitate cu însăși evoluția «per-

sonajului» (fiindcă în această Introducere… Titu Maiorescu este realmente un «personaj», deci convingător și din punct de ved ere… 

epic), precum și închegarea unei sinteze pe aceste aliniamente.” (Mircea Braga) 

Prezintă: Alexandru Dobrescu, Vianu Mureșan, Valentin Ajder 

11.05.2017, ora 12.30 – 12.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi 

FRAGMENT MUZICAL 

În program, lucrări de Artie Shaw, Emmerich Kálmán, Terence J. Thompson. Interpreți: Eliza Solomon (soprană), 

Emilian Clipa (clarinet), Lector univ. dr. Daniel Paicu (clarinet) și Prof. univ. dr. Aurelia Simion (pian) 

11.05.2017, ora 13.00 – 13.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

Boierii mei și Europa de Despina Skeletti-Budișteanu 

„În 1972 am plecat din România pentru totdeauna, luând sub braț cele patru blazoane, cel al familiei Budișteanu, cel al familiei Vignali, 

cel al familiei Skeletti și cel al familiei Mavrocordat, fotografii și o valiză cu strictul necesar, în cap mai mult amintiri le unei vieți de 42 de 

ani, educația (cei șapte ani de-acasă, puținul care a mai fost de la școală, resturi îngurgitate de prin cărți), pățanii multe (și ele mai mult 

negative), o înfățișare plăcută – nici frumoasă cum era Mama, dar nici urâtă (cam mică, dar făcusem față până atunci bine așa cum 

eram, în primul rând sănătoasă, plină de forță, cu un curaj de care se mira lumea) –, cultura, principiile, valorile, memoria și experiențe-

le, în general proaste. Nu, blazoanele nu le-am putut lua cu mine (afirmația de mai sus a fost o figură de stil!), p entru că nu aveam voie 

să luăm nicio hârtie, nicio fotografie, ce să mai vorbim de document, dar am trimis prin poștă, oficial, în plicuri mici, încetul cu încetul, 

tot felul de amintiri scrise soțului meu, care părăsise țara cu doi ani înaintea noastră. A șa am putut să expediez și bruma de hârtii și fo-

tografii de familie care rezistaseră războiului, bombardamentului, refugierilor, lipsei unui acoperiș stabil, și mai ales dur abil, și pe care le 

târâsem cu mine de-a lungul anilor de colo, colo, în diferite genți sport pe care mi le trânteam pe un umăr și plecam cu ele dintr-o așeza-

re provizorie într-alta. Așa se face că astăzi, când scriu, mă pot baza pe câte ceva. Mi-am făcut de-a lungul timpului și note pe carnete și 

carnețele, pe colțuri de hârtie, pe unde nimeream și în inimă și în creier, repetându-mi-le din când în când, ca să nu le uit și să le pot duce 

totuși cu mine și reda mai târziu. Sunt mai mult de 40 de ani de când suntem departe de țară. Văd acum că m-a ajutat și memoria din ca-

re izbucnesc imaginile, dând peste mine oricând, oriunde, așa deodată și, «înghiontindu-mă», mă îndeamnă să scriu și să nu le iau cu mi-

ne pe lumea cealaltă, ci să le las cititorilor pentru mai târziu. M-am înfiorat când am realizat ce mulți sunt străbunii boieri rămași în urma 

mea și care cu toții ar mai avea ceva de spus... Pentru că nu știam dacă voi reuși prin scrisul meu, cât de cât, să-i mulțumesc în ce privește 

efectul pe care ceea ce voi scrie îl va avea asupra urmașilor noștri. Azi sunt încă (mirare!) aici pentru voi , cititorii mei, și scriu nu numai 

pentru descendenții mei, ci pentru toți cunoscuții și necunoscuții, pentru toți care au trăit în România, trăiesc acolo sau s unt numai inte-

resați de România epocii 1930 – 1972, așa cum am cunoscut-o eu. Sufletul meu a fost oglinda acelei epoci în România, reflectând mai apoi 

între străinii între care mă aflu, numai umbrele și luminile vieții mele dinainte de a ajunge printre ei, pe care le-am considerat a fi pe înțe-
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lesul acestei lumi noi. Cei din generația mea și cei care ne-au urmat imediat am fost sortiți să trăim în timpuri tulburi, de răsturnare și 

tranzit, timpuri urâte, dar am supraviețuit, iar eu mai sper, cu ajutorul lui Dumnezeu și drept mulțumire că am ajuns ziua de azi, să reu-

șesc să afirm și în scris ceea ce am în suflet și în minte.” (Despina Skeletti-Budișteanu) 

Nicolae Coculescu – O viaţă printre stele de Magda Stavinschi 

„Cartea Magdei Stavinschi este un eveniment pe mai multe planuri – științific, cultural și spiritual. Autoarea ne expune, cu o extraordinară 

documentare și cu o excelentă iconografie, viața și opera unui mare astronom român – Nicolae Coculescu, care iubea, în același timp, arta, 

istoria și literatura. Această carte ne rezervă și o surpriză neașteptată: corespondența între Nicolae Coculescu și fiul său, celebrul estetician 

Pius Servien (1902 – 1959), stabilit la Paris și prea puțin cunoscut în România. Această corespondență este fără egal în literatura română, 

prin revelarea unei prietenii spirituale între un tată și un fiu, amândoi fascinați de adevăr și frumos. Cartea Magdei Stavinschi se adresează 

unui larg public și se citește ca un roman.” (Basarab Nicolescu – Membru de Onoare al Academiei Române) 

Prezintă: Alexandru Dobrescu, Vianu Mureșan, Valentin Ajder 

11.05.2017, ora 13.30 – 14.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

CLUBUL JUNIMEA – SCRIPTOR (ediția 75). DUPLEX CHIŞINĂU – IAŞI. EDITURILE ŞTIINŢA şi JUNIMEA 

Editura ȘTIINŢA Chișinău 

Constantin Negruzzi, Opere, în două volume, ediție de Liviu Leonte, Colecția „Moştenire” 

D.[imitrie] Iov, Scrieri, în două volume, ediție de Mihai şi Teodor Papuc, Colecția „Moştenire” 

Gheorghe Bevziconi, Profiluri basarabene, în două volume, studiu introductiv de Florin Faifer, Colecția „Pagini 

despre Basarabia” 

Editura JUNIMEA Iași 

M. Kogălniceanu și C. Negruzzi, 200 reţete cercate de bucătărie românească şi alte trebi gospodăreşti, însoțite de 

o microantologie lirică de Lucian Vasiliu, Colecția „Colocvialia” 

Constantin Negruzzi, Istoria unei plăcinte și alte scrieri, cu un studiu critic de Elvira Sorohan, Colecția „Memoria 

clepsidrei” 

Amintiri despre Titu Maiorescu, ediție de Ion Popescu-Sireteanu 

Lansarea numărului 5 – 6/2017 al Revistei „Scriptor” 

Prezintă: Elvira Sorohan, Nicolae Busuioc, Florin Faifer, Liviu Papuc, Mihai Papuc, Valeriu Stancu 

Amfitrioni: Gheorghe Prini (Chişinău) şi Lucian Vasiliu (Iași) 

11.05.2017, ora 15.00 – 15.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Teatru 

„LUPTA CU ORAŞUL”, recital din poemele lui Matei Vişniec, cu: Ana Baroi, Ana Boatcă, Andrei Butnariu, Marian 

Chiculiță, Ioana Dobrea, Răzvan Grosu, Mălina Lazăr, Mara Lucaci, Mădălina Mantu, Nicolae Racoviță, Ștefania 

Sandu, Ciprian Ungureanu, Mihai Vodă, Claudiu Vrabie, studenți la Actorie, anul I, Clasa conf. univ. dr. Octavian 

Jighirgiu. Regia: Dumitriana Condurache 

11.05.2017, ora 15.30 – 15.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

TEATRUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” IAŞI 

SPECTACOLUL „CABARETUL CUVINTELOR” (fragment) de Matei Vişniec 

Scenariu teatral de Ovidiu Lazăr după volumul omonim 

Distribuția: Emil Coşeru, Roxana Mârza, Brânduşa Aciobăniței, Andrei Sava, Petronela Grigorescu, Andreea Bo-

boc, Radu Homiceanu, Livia Iorga, Horia Veriveş şi copiii Gabriel Anton şi Alexandru Horga, regia: Ovidiu Lazăr, 

scenografia: Andra Bădulescu, muzica originală: Ciprian Manta 
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11.05.2017, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

Conferința (III) LIBREX 

„PARISUL ILUZIILOR LITERARE ȘI ARTISTICE” susținută de MATEI VIȘNIEC, poet, 

dramaturg, romancier, jurnalist, membru al mai multor uniuni de creaţie în România şi 

în Franţa, Uniunea Scriitorilor din România, UNITER (Uniunea Teatrală din România), 

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (Franţa), Ecrivains Associés du 

Théâtre (Franţa), Société des Gens de Lettres de France 

Autorul despre conferinţă: 

„Îmi propun să evoc în această conferință exilul cultural românesc, așa cum l-am cunoscut eu, cu figuri celebre 

(Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Leonida Arcade zis și Mămăligă etc.). Voi mai vorbi despre faptul că Franța 

rămâne o fereastră spre universalitate pentru literatura română, deși este și o mașină de măcinat iluzii. Voi vorbi 

și despre mașina editorială franceză care uneori rămâne prudentă față de autorii din Europa de Răsărit (cu ex-

cepția rușilor). Voi mai evoca marile mituri ale «reușitei românești» – Ionescu, Eliade, Cioran, Tristan Tzara, Ghe-

rasim Luca, Benjamin Fondane (reușita tragică), Panait Istrati, Virgil Gheorghiu etc.” 

Despre autor: 

Născut pe 29 ianuarie 1956, în Bucovina, la Rădăuți, oraş fabulos tăiat în două (cu tot cu cimitir) de o cale ferată care reprezintă pentru 

autor axa de simetrie a universului. Oraşul este descris pe larg în romanul publicat de Matei Vişniec la Cartea Românească şi intitulat 

„Cafeneaua Pas-Parol”. Mama, Minodora, a fost educatoare, tata, Ioan, a fost funcționar. A debutat cu poezie în clasa a patra când a 

versificat o fabulă de La Fontaine. Ulterior a descoperit în literatură un spațiu de libertate şi s-a hrănit cu pagini din Kafka, Dostoievski, 

Camus, Poe, Hemingway, Oscar Wilde, Nichita Stănescu şi mulți alți scriitori nealterați de realismul socialist. I-au plăcut foarte mult su-

prarealiştii, dadaiştii, povestirile fantastice, teatrul absurdului şi al grotescului, poezia onirică şi chiar teatrul realist anglo-saxon, pe 

scurt, aproape totul cu excepția realismului socialist. Studiază la Bucureşti filosofia şi devine foarte activ în sânul generației   80, fiind 

membru fondator al „Cenaclului de luni”. Crede în rezistența culturală şi în capacitatea literaturii de a demola totalitarismul. Crede mai 

cu seamă că teatrul şi poezia pot denunța manipularea omului prin „marile idei”, precum şi spălarea creierelor prin discursurile ideolo-

gice. Înainte de 1987 se afirmă în România prin poezia sa epurată, lucidă, scrisă cu acid. Începând din 1977 scrie piese de teatru care circu-

lă masiv în mediul literar, dar care sunt interzise pe scenele profesioniste. Proza sa rămâne însă una de sertar, precum romanul „Cafe-

neaua Pas Parol” scris în 1982/1983 şi publicat abia după căderea lui Ceauşescu. În septembrie 1987 părăseşte România cu o viză de turist, 

ajunge în Franța unde cere azil politic. Începe să scrie în limba franceză, lucrează la BBC între 1988 şi 1999, apoi începe să lucreze pentru 

Radio France Internationale. Devine cetățean francez în 1993, dar îşi păstrează şi cetățenia română. Din 1987, de când tră ieşte în Franța, 

piesele sale au traversat frontierele şi numele său s-a aflat pe afişe în aproximativ 40 de țări. Piesele sunt publicate la editurile ACTES 

SUD–PAPIERS, LANSMAN, ESPACE D’UN INSTANT, NON LIEU. Matei Vişniec este însă şi autorul unei proze pe care unii critici o consideră 

atipică. Un prim roman, „Cafeneaua Pas-Parol”, scris în 1983, n-a văzut lumina tiparului decât după căderea comunismului. Sindromul de 

panică în oraşul luminilor a fost unul dintre cele mai apreciate romane ale anului 2009 și a primit premiul revistei „Observator Cultural”. 

Matei Vişniec a mai publicat, în 2010, romanul „Domnul K” deliberat scris în 1988, în primul an al exilului său parizian, roman pe care a 

aşteptat mai bine de 20 de ani înainte de a-l încredința tiparului. Romanul „Negustorul de începuturi de roman” a fost recompensat în 

2014 cu Premiul „Augustin Frățilă”. PREMIUL EUROPEAN acordat în 2009 de Societatea Autorilor şi Compozitorilor Dramatici din Franța 

pentru întreaga activitate. PREMIUL DE LITERATURĂ EUROPEANĂ „JEAN MONNET” acordat în 2016 pentru romanul „Negustorul de în-

ceputul de roman” (Editura Jacqueline Chambon Actes Sud). În România i s-a decernat de mai multe ori Premiul Uniunii Scriitorilor pen-

tru Dramaturgie (cel mai recent în 2015). A obținut, de asemenea, Premiul pentru dramaturgie al Academiei Române şi Premiul UNITER 

pentru cel mai jucat autor român (în 2016). Piesele lui Matei Vişniec sunt traduse în peste 30 de limbi. Unele dintre piesele sale au fost 

montate în teatre importante din Europa: Teatrul Rond Point des Champs Elysées la Paris, Teatrul Stary din Cracovia, Teatrul Piccolo din 

Milano, Teatrul Regal din Stokholm, Teatrul Young Vic din Londra, Teatrul Național din Istanbul, Teatrul Maxim Gorki din Berlin, Teatro 

Stabile din Catania (Sicilia)… Din 2006 piesele sale sunt montate în ritm de una la fiecare doi ani de Teatrul Kaze din Tokyo. Numeroase 

spectacole cu piesele sale au fost realizate în Brazilia după ce Editura É Realizações de la São Paulo a început în 2010 să-i publice masiv 

piesele (în jur de 20 la această oră). După căderea comunismului în 1989, Matei Vişniec devine unul dintre autorii cei mai jucați  în Româ-

nia, cu spectacole create pe toate scenele naționale (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craiova, Timişoara), precum şi în alte numeroa se oraşe. Nume-

roase piese radiofonice au fost realizate de Teatrul Național Radiofonic. 
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LANSARE DE CARTE în prezența autorului MATEI VIȘNIEC, moment urmat de o SESIUNE DE AUTOGRAFE  

Editura HUMANITAS București 

Trilogia balcanică. Migraaaanţi sau Prea suntem mulţi în aceeași barcă de Matei Vişniec. Prezintă: Oltița Cîntec, cri-

tic de teatru şi publicist, doctor în teatrologie, director artistic al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” din Iaşi, 

secretar general al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (AICT) 

„Piesele reunite în acest volum au în comun cel puțin un lucru: sunt hrănite toate patru, în mod abundent, din materia pe care o tratez 

zilnic în calitate de jurnalist, dar şi din angoasele acestei meserii. Este limpede că în adâncul meu, după 25 de ani de jurnalism, s-a produs 

o scindare profundă. Jurnalistul care locuieşte în mine a devenit cam pesimist şi îşi spune că umanitatea a deraiat, că omul rămâne pro-

fund irațional, că progresul are chip de himeră şi că marea specialitate a omenirii este aceea de a repeta sistematic greşelile trecutului 

(eventual cu accente din ce în ce mai grave). Scriitorul din mine continuă însă să creadă în om, în capacitatea sa de a construi edificii m o-

rale luminoase, în puterea sa de a-şi depăşi limitele şi de a se ridica spre civilizație, în capacitatea sa de a-şi conştientiza contradicțiile şi 

de a ieşi învingător din lupta cu el însuşi. Iată deci cum trăiesc cei doi în adâncul meu, două personaje de fapt, poate două  măşti (nu este 

teatrul simbolizat de o mască tristă şi de una veselă?). Poate oare teatrul să contribuie la înțelegea unor astfel de evenimente care pre-

gătesc profilul economic, etnic şi cultural al secolului următor? Personal sunt convins că literatura ne poate oferi răspunsuri mult mai 

nuanțate decât toate celelalte discipline ale spiritului când vine vorba despre enigma numită om.” (Matei Vişniec) 

11.05.2017, ora 18.00 – 18.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET „LUCEAFĂRUL” IAȘI 

SPECTACOLUL-LECTURĂ după volumul omonim Migraaaanţi sau Prea suntem mulţi în aceeași barcă de Matei Vişniec  

Participă: Oltița Cîntec (coordonator proiect/moderator); Ion Ciubotaru (regizor); Ioana Corban (actriță); Iorda-

che Ioana (actriță); George Cocoș (actor); Claudiu Gălățeanu (actor); Cosmin Tanasa (actor); Radu Teleman (regi-

zor tehnic); Iulian Hardon (sonorizare) 

11.05.2017, ora 18.30 – 18.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura SEDCOM LIBRIS Iaşi 

LANSARE DE CARTE și SPECTACOLUL-LECTURĂ „BĂNCILE” după capitolul omonim  

Inspiră adânc, expiră!, autor: Ciprian Albu. Prezintă: Dana Ţabrea, critic de teatru. Interpretează: Alexandra Paftală 

și Daniel Onoae. Regie și analiza rostirii scenice: Lector univ. dr. Irina Scutariu 

„Într-o dimineață mohorâtă de noiembrie, Monica, fetița mea, care pe atunci avea patru ani, a desenat chipul unui om supărat, 

conturându-l însă din creion doar pe jumătate. Am întrebat-o atunci de ce i-a desenat fața așa. Mi-a răspuns senin: «Pentru că pe acolo, un-

de nu e nimic, intră gândurile lui rele și triste...» Așa s-a născut Inspiră adânc! Expiră!, din desenul unui copil minunat. Câțiva ani mai târziu, 

în luna decembrie, când am scris cartea, cel care mi-a alimentat în permanență energia, fiind susținătorul meu necondiționat, a fost David, 

băiatul meu. Lor, acestor copii magici, le este dedicată cartea mea...” (Părerea autorului) 

„Citirea acestei cărți este, pur și simplu, o călătorie tulburătoare cu un roller coaster care te conduce, cu viteză amețitoare, pe un drum cu 

sens unic, în care fiecare secundă este simțită altfel. Povestea te uluiește și te surprinde în permanență, te proiectează pe verticală și ori-

zontală, într-un viitor transformat în trecut sau trecut conturat în perspectivă. Amestecul de senzații declanșate este susținut de pereți re-

ali și ireali printre care ești ghidat, fără să înțelegi către ce anume. Susul este jos, palpabilul devine fantastic, iar ce pare fantezie este trans-

format în concret. Firul acțiunii te conduce, repetitiv, către același centru, de parcă o cameră de luat vederi s-a hotărât să filmeze, în slow 

motion, din toate unghiurile posibile, obsedant, același punct: ploaia de meteoriți. Vertijul este accentuat de personajele prezentate ca 

într-un evantai de oglinzi: o înfățișare este surprinsă într-un capitol, și alta este reflectată, în imaginea altui personaj, în capitolul următor. 

Din când în când, emoțiile care te copleșesc sunt cadențate de ritmul unor melodii actuale, cu aromă vintage, care încep să sune în fundal 

sau de momente de stop-cadru, punctate de dialoguri necizelate ale realității. Acum prinzi firul acțiunii, acum îl pierzi. Inspiri adânc și ex-

piri.” (Părerea psihologului, Roxana Mihăilă) 

„Când citești o carte poți avea diferite tipuri de trăiri, însă cea mai adâncă, cred, este cea care te determină, la sfârșitul lecturii, să strângi 

cartea la piept din dorința, poate, de a prelungi trăirea aceea profundă generată de ea. Fiecare își exprimă trăirile în mod diferit, la mine 

trăirile se materializează în linii, forme și culori, și mintea mea a fotografiat această emoție cauzată de Inspiră adânc! Expiră! și a transpus-o 

în ceea ce avea să fie coperta acestei cărți. Două suflete pereche trăind în același univers pe care însă îl înțeleg și-l percep diferit având mij-

loace de exprimare distincte ca urmare a limitelor personale. Fiecare protejându-și propria intimitate, propriile orgolii, cu sacrificii prea mari. 

O carte ca o spirală, care te învârte amețitor într-un carusel al senzațiilor, explozii de meteoriți, alaiuri de broaște țestoase, iarbă arsă, miro-

sul sărat al mării, natura întreagă și întregul univers în comuniune cu trăirile complexe ale personajelor. Inspiră adânc! Expiră! este o carte pe 
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care să o strângi la piept care-ți lasă un gust dulce-amar, care te supune meditației, te face să-ți pui întrebări legate de tine, de lumea ta, de 

erorile personale și de șansa de a le corecta cel puțin până la următoarea ploaie de meteoriți.” (Părerea ilustratorului, Daniela Burdia) 

„E o poveste aici, veche poate de când e lumea şi pământul. O replică a iubirii într-o lume albă a hârtiei în care clipele se numără în pagini 

citite versus trăite. La început e o iluzie a unei iubiri platonice. Dar Iubirea nu se mulțumeşte niciodată cu puțin. Vrea totul, cere totul, arde 

totul. E un joc al ielelor în care te prinzi până mori. Altfel nu are cum să reziste. Pentru că poartă în ea amintirea perechii edenice, mitul 

adamic. Şi pentru că nu-l poți reface atât de uşor, rămâne doar caietul cu exerciții imperfecte, profund umane, triste, dar, în acelaşi timp, 

dureros de dulci. Unice. Personale. Nostalgice după împlinirea absolută. Simți sfâşierea la fiecare pas ca o amprentă muzicală care modu-

lează gravitația afectivă a personajelor. Iar laitmotivul ploii de meteoriți, tipul de experiență salvatoare, transcendentală, luminatoare, 

leagă destinele ca-ntr-o întâmplare fericită a ființei sau le încrucişează aproape demonic drumurile, îi apropie şi îi îndepărtează ca într-un 

joc de şah în care miza este uneori stranie. Simbolurile cad frumos pe textura textului, impresionează prin naturalețe, dar îşi rezervă un 

substrat în plus de semnificație. În câte feluri nu am putea oare recepta prezența fatidică a miilor de broaşte țestoase la ineditul spectacol 

stelar care schimbă iremediabil destinele personajelor dacă nu şi ca o invocare a unor forțe magice capabile să instaleze eternitatea ca sin-

gura karmă care poate da o nouă şansă principiului feminin şi celui masculin, lui Yin şi Yang, să refacă cuplul primordial? De aceea place atât 

de mult cartea lui Ciprian Albu. Pentru că e despre viață aşa cum e ea cu adevărat. Pentru că totul e pe cât de simplu, pe atât de complicat. 

Şi mai ales poate pentru că e despre mine sau despre tine, despre căutarea sufletului-pereche în viață și dincolo de ea, despre Eros şi Tha-

natos, despre chemări mai presus de înțeles şi de fire. Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care îți vor fi rămas ca ecou şi după ce vei 

fi întors ultima filă a cărții. Iată de ce Inspiră adânc! Expiră! nu e doar un exercițiu sau o tehnică de respirație necesară, ci şi un stil de viață 

care are forță de regenerare. O carte răscolitoare de care nu vei uita prea curând.” (Părerea editorului) 

11.05.2017, ora 19.00 – 19.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA (IV) LIBREX 

„CĂLĂTORIE VERSUS TEHNOLOGIE. CUM SĂ PLECI LA DRUM CA UN CĂLĂTOR, NU 

CA TURIST” susținută de Marius Chivu, scriitor, traducător și cronicar literar român 

Autorul despre conferinţă: 

„Să fii călător înseamnă să renunți la confortul şi controlul oferit de tehnologie, să încetezi să comunici prin re-

țele sociale, să explorezi locuri şi culturi necunoscute pe cont propriu, făcând ocoluri, improvizând, acceptând 

imprevizibilul.” 

Despre autor:  

Marius Chivu este scriitor, traducător, editor al revistei trimestriale de proză scurtă „iocan” (alături de Florin Iaru și Cristian Teodores-

cu), redactor și editor la revista „Dilema Veche”, unde publică cronică literară și editorialist la revista „ELLE”. Este real izatorul emisiunii 

culturale „All You Can Read” difuzată de Radio Seven, fiind, de asemenea, implicat în realizarea mai multor rubrici de carte și emisiuni 

culturale. Printre volumele publicate, se numără jurnalul de călătorie „Trei săptămâni în Himalaya”, Editura Humanitas, 2012; cartea de 

interviuri „Ce-a vrut să spună autorul”, Editura Polirom, 2013 şi volumul de proză scurtă „Sfârşit de sezon”, Editura Polirom, 2014. Câte-

va dintre antologiile editate sunt Antoaneta Ralian, „Nu cred în sfîrșitul lumii. Amintiri, articole, interviuri”, Editura ART, 2016; „111 cele 

mai frumoase poezii de dragoste din literatura română”, selecție realizată împreună cu scriitorul Radu Vancu, Editura Nemira, 2016; 

„Best of. Proza scurtă a anilor 2000”, Editura Polirom, 2013; „Cartea cu bunici”, volum caritabil colectiv, Editura Humanitas, 2007; Cristi-

an Teodorescu, „Maestrul de lumini și alte povestiri”, Editura Curtea Veche, 2005. A realizat traduceri din autori binecunosc uți, precum 

Lewis Caroll, Oscar Wilde, Tim Burton, Paul Bailey, s-a aflat pe lista de autori publicați în numeroase volume colective, iar eseurile sale 

despre proza și poezia românească contemporană au fost traduse în limbile engleză, spaniolă, italiană, cehă, suedeză și franc eză. În anul 

2012, Marius Chivu a primit atât Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, cât și Premiul pentru debut al revistei „Obser-

vator cultural”, iar în același an a organizat vernisajul expoziției „Copiii Himalayei” cu fotografii realizate în satele nep aleze din lanțul 

muntos Annapurna în luna mai 2011, călătorie care a dat naștere volumului „Trei săptămâni în Himalaya”. 

11.05.2017, ora 20.00 – 20.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

LANSĂRI DE CARTE în prezența autorului MARIUS CHIVU, moment urmat de o SESIUNE DE AUTOGRAFE  

Editura HUMANITAS București 

Marius Chivu, Trei săptămâni în Anzi. Cu fotografiile autorului, Humanitas, 2016 

„Călătorim şi pentru a fi singuri, chiar dacă asta înseamnă singuri cu propria noastră lume. Planeta se învârt e mai repede şi a devenit mai 

aglomerată, prin urmare mai familiară şi mai la îndemână decât oricând. Dar dacă-ți doreşti cu adevărat, dacă eşti suficient de curios şi 
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dispus să pleci pe bune, îmbrățişând ocolurile şi nefamiliarul, vei descoperi că lumea a re încă întinderi prea puțin bătute cu piciorul, col-

țuri ascunse, savori negustate, populații care vorbesc alte cuvinte şi care trăiesc într-un alt ritm, un alt timp, un alt fel de viață. E nevoie 

de un singur pas ca să pleci de undeva înspre altundeva. Uneori foarte departe.” (Marius Chivu) 

„Aveam în cap de multă vreme America de Sud și Peru, iar câteva nopți de surfing pe Internet m-au ajutat să mă decid asupra unor obiec-

tive interesante şi, pe cât posibil, mai puțin turistice. În primul rând Machu Picchu, pentru care însă am ales cel mai lung şi mai dificil traseu: 

Choquequirao, despre care toată lumea spunea că e neatractiv pentru turismul de masă. În al doilea rând, dar, poate, cel mai important: 

Nevado Mismi (5 597 m), muntele unde se află izvorul Amazonului. Oamenii au călătorit şi au făcut marile descoperiri înainte de epoca digi-

tală, folosind busole, hărți incomplete şi propriile simțuri. Şi ce plăcere să foloseşti o hartă de hârtie! Fragilitatea ei, gestul amplu al desfă-

şurării, punerea degetului pe un punct minuscul şi exercițiul imaginației de a estima distanțele, de a completa tot ce nu se vede, de a «în-

trevedea» geografia reală, apoi momentul în care, ajuns în cele din urmă la destinație, locul căutat îşi etalează dimensiunile, întotdeauna 

surprinzătoare, sub privirea ta entuziastă! Ca să pleci la drum nu ai nevoie de aplicații, ai nevoie de aplecare.” (Marius Chivu) 

Marius Chivu, Trei săptămâni în Himalaya, Humanitas, 2012 

Trei săptămâni în Himalaya. Povestea seducătoare a unui drum spre „streaşina lumii”, o călătorie şi o carte care te eliberează de tot ce-ți 

prisoseşte înăuntru. Urci muntele coborând în tine. 

„Să călătoreşti încontinuu, fără intenția de a ajunge undeva. Ca stil de viață. Să nu te opreşti nicăieri mai mult de o zi, s ă saluți lumea din 

mers în timp ce-ți iei rămas-bun, niciodată la revedere... Să fii curios şi să te miri neîncetat ştiind că, dacă nu te miri, te rătăceşti! Să cauți, 

să afli o poveste, să spui una, să mănânci aici, să dormi dincolo, mereu dinspre ceva înspre altceva, şi drumul să fi e însăşi destinația în 

schimbare. La sfârşit, relativa glorie de a urca pe Himalaya rămâne doar o chestiune neînsemnată. Pentru ca încercarea de a s trăbate 

acei munți foarte înalți înseamnă să cobori la fel de mult în tine. Orice călătorie are destinații ascunse de care la început nu eşti pe deplin 

conştient. Trei săptămâni în Himalaya este şi despre aceste mici revelații.” (Marius CHIVU) 
 

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  IIII,,  zzoonnaa  IIII  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

11.05.2017, ora 12.00 – 12.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARTES Iași a UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI 

LANSARE DE CARTE – COLECŢIA ART JUNIOR 

Anca Doina Ciobotaru, Poveste mică... sau Poveste despre păpușile de teatru 

Textul: Anca Doina Ciobotaru, Ilustrațiile: Liliana Timofte 

Moderator: critic Oltița Cîntec 

Poveste mică... sau Poveste despre teatrul de păpuși își propune deschiderea unei serii de cărți dedicate copiilor și care să îi sprijine pe 

aceștia în apropierea lor de artă. Arta teatrală poate fi explicată pe înțelesul copiilor dacă se utilizează o formulă sintetică și vizuală. Po-

vestea aduce în atenție o ipotetică apariție a primei păpuși pe mână și prezintă modalități de realizare a unei păpuși de teatru acasă, re-

guli de animare, posibilități de realizare a unor spații de joc alternative. Textul este dublat de ilustrații colorate, ce permit vizualizarea 

poveștii sau a tehnicilor de construcție și este semnat de Anca Doina Ciobotaru, iar ilustrațiile de Liliana Timofte. 

11.05.2017, ora 14.00 – 14.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura TIMPUL Iaşi. Eveniment organizat în parteneriat cu Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România 

LANSAREA VOLUMULUI DE POEZIE  

Urechea lui Malhus, autor: Mihaela Grădinariu. Prezintă: Marius Chelaru. Moderator: Cassian Maria Spiridon 

„Mihaela Grădinariu își invită cititorii fie la contemplație, fie la scrutarea trăirilor, gîndurilor sau tipurilor de ființar e îngemănate, lucru 

care nu se poate face altfel decît în tăcere, în absența luminii și a intrușilor. Poezia sa devine o formă de examinare aproa pe masochistă 

a conștiinței, ea se apropie de contemplarea lăuntrică și chiar de acel oratio reccolectionis sau oratio mentalis, mizînd pe impactul ne-

mediat cultural, ce se apropie de subtilitatea unei rugăciuni a inimii.” (Livia Iacob) 

„Poezia Mihaelei Grădinariu sublimează tentativa poetei de a recupera prin scris dimensiunea sacră a vieții. Cuvintele vin din vămi înde-

părtate, arhaice, îndestulate de sensurile culturale ale tradiției, și utilizarea repetitivă a unor asemenea termeni are o funcție incantato-

rie, de intensificare simbolică a lumii, a esenței ei spirituale.” (Sabina Fînaru) 
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Editura TIMPUL Iaşi. Eveniment organizat în parteneriat cu Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România 

LANSAREA VOLUMULUI  

Efectul de real, autor: Gabriela Chiran. Prezintă: Nicolae Crețu. Moderator: Cassian Maria Spiridon 

11.05.2017, ora 15.30 – 15.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura TIMPUL Iaşi. Eveniment organizat în parteneriat cu Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România 

LANSAREA VOLUMULUI  

Spre orizonturi albastre, autor: Marcel Miron. Prezintă: Mircea Platon. Moderator: Cassian Maria Spiridon 

11.05.2017, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

LANSĂRI DE CARTE  

ELENA CĂPĂŢÎNĂ și DUMITRU K. NEGOIŢĂ 

Psaltirea Iubirii, vol. I, Decembrie de poveste și Bucuria Primăverii, autor: Elena Căpățînă 

Monumentul de la... Ursoaia! (Lumina de la Cernica strălucește și acasă), Nu ucideţi bucuriile, Bucurii – Antologia revis-

tei „Uscând o lacrimă”, Conexiuni buzoiene (cu prieteni şi neprieteni) și Bucurii autocreate, autor: Dumitru K. Negoiță 

11.05.2017, ora 17.00 – 17.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARS LONGA Iaşi 

LANSĂRI DE CARTE 

Crossing the Walt Whitman bridge / Traversând podul Walt Whitman de Alan Britt, traducere: Flavia Cosma, pre-

față: Anthony Seidman, Colecția „Leda”. Prezintă: Radu Andriescu. Recită: actrița Doina Iarcuczewcz 

Epifanie ugaritică de Ghalia Khoja, traducere: George Grigore, prefață: Pușa Roth, Colecția „Alif” (Literatură ara-

bă contemporană). Prezintă: Christian Tămaș  

Copaci cu chef de Hussein Habasch, traducere: Ștefan Ionete, prefață: Laura Sitaru, grafică: Nicoleta Bida-

Șurubaru, Colecția „Alif” (Literatură arabă contemporană). Prezintă: Christian Tămaș 

Florides de Apuleius, traducere și prefață: Traian Diaconescu, Colecția „Document” (ediție bilingvă latină – ro-

mână), prezintă: Traian Diaconescu 

Poeta siriană, Ghalia Khoja, s-a născut în anul 1968, la Alep. Este licențiată în drept și lucrează în mass-media la revistele de cultură 

Shahrezad, ar-Rafid, Iqra’, al-Masrah, al-Katib al-‘Arabi etc. Ghalia Khoja este stabilită în Emiratele Arabe Unite. A publicat multe volume 

de poezie și este laureată a multor premii. Dintre volumele de poezie: „Eliada sângelui”, „Pilitură de azur”, „Odiseea violetei”, „Epopeea 

nebună” etc. Din volumele de povestiri: „Înmormântarea nebuloasei”, „Călărețul albastru”, „Anotimpurile nebune”, „Stejarul leneș”. 

Poeme pentru copii: „Fata din măr”, „Steaua minunată”. Romane: „Istmul flăcării”, „Phoenixul abecedarului” etc. Critică literară: „Ru-

gurile modernismului”, „Așa grăit-a lutul”, „Tainele albului poetic”, „Laureați” etc. 

Poetul kurd Hussein Habasch s-a născut în orașul Ifrin, din nordul Siriei, în 1970. Scrie atât în kurdă, cât și în arabă. Dintre volumele sale de po-

ezii amintim: „Înecul în trandafir” (2002), „Alergând prin râu” (2004), „Mai mult decât dorință, mai gustos decât o pulpă de gazelă” (2007), 

„Înger zburător” (2013). A obținut importante premii pentru literatură, iar cărțile sale au fost traduse în germană, engleză, spaniolă ș.a. 

11.05.2017, ora 18.00 – 18.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Asociația Culturală NOUA ACROPOLĂ  

MASĂ ROTUNDĂ pe tema: „ARMONIZAREA PERSONALITĂŢII” 

Astăzi se spune că o personalitate este un compus organizat, dar relativ instabil. Există momente sau situații în viața noastră când reu-

șim să facem față provocărilor cu o ușurință aproape firească. Însa, fiecare dintre noi, nu de puține ori se vede în fața uno r dificultăți pe 

care nu știe cum să le rezolve, iar stabilitatea noastră tinde să se năruiască. Personalitatea noastră reunește componente de naturi dife-

rite, ceea ce, de cele mai multe ori, necesită un efort inteligent pentru a le acorda și pentru a contura o persoană integră, sănătoasă și 

armonioasă. Care sunt cheile potrivite de armonizare a acestei orchestre? Cum putem să ne construim pe noi înșine pentru a deveni cre-

ativi și a ne simți împliniți? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care ne propunem să căutăm răspunsuri împreună. 
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11.05.2017, ora 19.00 – 19.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARI București – Cărți despre Înțelepciunea Cabala 

CONFERINŢA cu tema „DIFERENŢA ÎNTRE CABALA ȘI RELIGII. BIBLIA ȘI CABALA.  

METODA ÎNŢELEPCIUNII CABALA – DISCERNĂMÂNTUL ŞI MUNCA INTERIOARĂ ÎN INTENŢIE DE DĂRUIRE” 

Invitați: Cosmin Popa și Gheorghe Ştirbu 

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  IIIIII,,  zzoonnaa  IIIIII  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  nniivveell  11,,  ZZoonnaa  IInntteerrssppoorrtt  

11.05.2017, ora 20.00 – 21.10, Agora EX LIBRIS III, zona III de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel I, zona Intersport 

TVR Iaşi 

PROIECŢIA FILMULUI „PARISUL LUI MATEI” (durata: 68 de minute) 

Scriitorul Matei Vișniec ne propune o călătorie prin Parisul traseelor sale profesionale și afective. E un Paris în mi șcare, dar în care avem 

timp să visăm, un Paris al marilor bulevarde, dar și al străzilor misterioase. E un Paris al fântânilor ascunse și al fațadelor de o frumusețe 

rară, ce nu se arată turiștilor. Îl descoperim pe Matei în intimitatea apartamentului său, la masa de lucru, în grădina din spatele blocului, 

dar și la microfonul Radio France Internationale. Pornim împreună cu el pe urmele unor mari artiști români. Din Piața Benjamin Fondane, 

mergem la cimitirul Montparnasse, la mormintele lui Emil Cioran, Eugen Ionescu, Tristan Tzara, Constantin Brâncuși. Descoperim strada 

unde s-a aflat postul de radio Europa Liberă, dar și cafeneaua unde Monica Lovinescu și Virgil Ierunca își chemau prietenii. Vizităm „La 

Maison d’Europe et d’Orient”, o editură care publică teatru din Europa de Răsărit, din Balcani și din Caucaz. Nu ratăm celebrele cafenele 

pariziene. Ne oprim chiar la Cafeneaua Saint-Médard, pe care o regăsim și în romanul „Sindromul de panică în Orașul Luminilor”. „Pari-

sul lui Matei” este o călătorie între realitate și vis, în care privim orașul prin lentila fabuloasă a scriitorului. 

Imagine: Relu Tabără. Montaj: Dragoș Brehnecu. Realizator: Andreea Știliuc  

 

EEXXPPOOZZIIŢŢIIII  DDEE  AARRTTEE  VVIIZZUUAALLEE  LLAA  LLIIBBRREEXX  22001177  

„Nu vreau ca viața să imite arta. Vreau ca viața să fie artă.” (Ernst Fischer) 

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona AMO PRESS – HUMANIC, Palas Mall, Str. Palas 

nr. 7A, Iaşi 

Galeriile de Artă „TOP ART – Casa Cărții” în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România 

EXPOZIŢIA „SPAŢIUL ROMÂNESC ÎN ARTELE PLASTICE”. Curatorul Galeriei, pictorul Mihai Coțovanu  

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializa-

rea Modă – Design vestimentar, studenții din anul I: Natalia Burlacenco, Geanina Ciobanu, Doina Cuflic, Ioana Şte-

fania Dumitraş, Teona Denisa Iordache, Octavian Ilie Marina, Bianca Rusu, Lorena Alexandra Ursache. Coordona-

tori: Conf. univ. dr. Cornelia Brustureanu, Lector univ. dr. Cristina Hîrțescu, laborant Cristina Filote 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „COALA DE HÂRTIE” (vestimentații realizate din hârtie albă)   

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „ATELIER DESIGN. IDEI CREATIVE: DESIGN DE PRODUS, GRAFIC DESIGN ŞI DESIGN AM-

BIENTAL”. Participă profesorii: Ligia-Magda Sficlea, Jeni Pralea, Dan Micu, Monica Pop, Ilie Krasovschi, Mihai Al-

bu, Silviu Buraga, Elena Şoltuz, Tiberiu Pop, Loredana Gașpar, Valentin Bădărău, Alexandra Ghioc, Teodor Silviu 

Stanciu împreună cu studenții Specializării Design, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializa-

rea Artă murală – Ceramică 
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EXPOZIŢIE SPECIALIZĂRII ARTĂ MURALĂ – CERAMICĂ. Participă studenții: Marinela Boicu, Andreea Cioară, Da-

niel Doboş, Georgiana Grădinariu, Sebastian Pomparău. Coordonatori: Prof. univ. dr. Mihai Pamfil, Lector univ. 

dr. Ramona Biciuşcă, Lector univ. dr. Adrian Stoleriu 

 

LLIIBBRREEXXUULL  VVIINNEE  MMAAII  AAPPRROOAAPPEE  DDEE  TTIINNEE  

„Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunța.” (Fernando Savater)  

11.05.2017, ora 14.00, Biblioteca „Gheorghe Asachi” Iași – Filiala „Ion Creangă” (Casa de Cultură a Sindicatelor,  

Bd. Socola, nr. 34) 

„EXISTĂ O LITERATURĂ PENTRU ADOLESCENŢI?”, dezbatere moderată de Lect. univ. dr. Livia Iacob. Public-țintă: 

15 – 18 ani. Invitat: Lector univ. dr. Livia Iacob (Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) 

 

CCĂĂRRŢŢIILLEE  ŞŞII  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

„Îmi imaginez Paradisul ca pe un fel de bibliotecă.” (Jorge Luis Borges)  

11.05.2017, ora 10.00 - 22.00, Standul Bibliotecii „Gheorghe Asachi” Iași, Atrium nivel 0, Palas Mall Iași 

BOOK-CROSSING (Schimb de cărți – ia o carte și pune alta în loc). Promovarea ofertei culturale a Bibliotecii.  

Înscriere și eliberare permise de intrare la Bibliotecă (GRATUIT!) 

11.05.2017, ora 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi 1, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

Sfârşitul Programului Zilei a II-a la TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2017 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Fernando+Savater


Pagină 22 din 49 

 

 

VVIINNEERRII,,  1122  MMAAII  22001177  
ZIUA a III-a. Programul de evenimente LIBREX se va desfăşura sub genericul 

CCăărrţţiillee  nnee  ddaauu  aarriippii  

12.05.2017, ora 10.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi 1, Str. Palas nr. 7A, Iaşi  

Accesul publicului cititor la TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2017, Ziua a III-a. Intrarea liberă 

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  II  ––  LLaa  FFâânnttâânnăă,,  zzoonnaa  II  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

12.05.2017, ora 10.00 – 10.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CASA EDITORIALĂ DEMIURG Iași 

LANSARE DE CARTE 

Aurelian Sacerdoteanu, Marea invazie tătară și Sud-Estul european, ediție îngrijită, bibliografie și indice general de 

Alexandrina Ioniță 

12.05.2017, ora 11.00 – 11.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

Lehamitea lui Teophil Magus de Leonard Oprea 

„Leonard Oprea îndrăznește să pună degetul pe atâtea din rănile morale ale tranziției. O face cu î nțelepciune, fără patimă și fără dorința 

stigmatizării celor pe care îi critică. Simplu spus, este un moralist într-un univers în care prea mulți se joacă de-a principiile. Nu înțelege să 

tacă atunci când conștiința îi dictează să vorbească tranșant, apărând acele repere fără de care ne-am pierde că ființe morale.” (Vladimir 

Tismăneanu) 

Putain de vie de Alexandru Trifu 

„Deci, iată scopul cărții mele, a provoca un dialog cu noi înşine, cu ceilalți în toată sinceritatea, lăsând deoparte egoismul, interesele ime-

diate, pentru a ne salva pe noi înșine și pe ceilalți. Fără acest dialog permanent, gândesc că noi înșine ne programăm SFÂRŞIT UL, din păca-

te, și VIAȚA ne va uita. Căci noi avem nevoie de VIAȚĂ și nu ea de noi. Atunci, avem sau nu avem nevoie de a iubi VIAȚA , iar dacă DA atunci 

trebuie să facem efortul de a o înțelege. VIAȚA este un CADOU, iar cadourile nu le primim în fiecare zi. ” (Alexandru Trifu) 

Participă: Christian Crăciun, Leonard Oprea, Valentin Ajder 

12.05.2017, ora 12.00 – 12.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI, Facultatea de Teatru 

„FRĂMÂNTĂRI INTERIOARE” – COLAJ DE RECITALURI în interpretarea studenților din anul II – Actorie, sub îndru-

marea Asist. univ. dr. Iuliana Moraru 

Eliza Lungu – Dresoare de fantome de Ion Băieșu 

Bianca Martinică – Ultima oră de Mihail Sebastian 

Luciana Craioveanu – Jurământul de Hristache Popescu 

Ana Maria Fasolă – Te iubesc, tata... de Mihaela Iancu 

12.05.2017, ora 13.00 – 13.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

Paharul singurătăţii de Mircea Aanei, prefață de Dumitru Brădățan 

„Cu romanul de față, Mircea Aanei încearcă și reușește să creeze o formulă compozițională inedită, printr-o pendulare permanentă între 

realitate și ficțiune, prin perindarea sprintenă a vocilor narative, prin întrepătrunderea dintre lumea obiectivă și cea virt uală. Autorul con-
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voacă o întâlnire imaginară cu viitoarele sale personaje, fără a bănui că vor fi atât de multe și de agresive. Așa că se vede nevoit să le selec-

teze în ordinea venirii lor și doar în zilele cu număr impar, ce vor urma. Norocul îi surâde unei femei în vârstă de 59 de an i, îndemnată 

prompt de scriitor să-și povestească viața complicată și zbuciumată, pe care susținea că a avut-o. Pe parcursul acțiunii, o vom regăsi impli-

cată în câteva iubiri 6 adevărate și înfruntând tenace suferințe grele în două dintre căsniciile sale. Urmărită mereu de umb ra singurătății, 

aflându-și liniștea abia la bătrânețe, ea va deveni o eroină emblematică a cărții.” (Dumitru Brădățan) 

Prezintă: Mircea Aanei, Vianu Mureșan, Valentin Ajder 

12.05.2017, ora 13.30 – 14.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

Istorie, etnocid, genocid de Petru Ursache, ediția a II-a, prefață de Adrian Alui Gheorghe, postfață de Magda Ursache 

„Scriitorul Paul Goma, preotul Gheorghe Calciu-Dumitreasa și «eroul popular» Grigore Caraza sunt cele trei tipuri de eroi care pornesc din 

zone de implicare diferite, dar care se întîlnesc în aceeași cauză. Resorturile intime sunt aceleași și se referă la valorile  consacrate ale unui 

neam. Modalitățile de acțiune sunt diferite, dar au aceeași încrîncenare, au aceeași disperată generozitate cu care vor să-și salveze semenii 

de la cădere. Chiar dacă vocile lor au sunat o vreme în pustiu, ca ale unei Cassandre care se adresa unei lumi surde sau lașe , măcar ecoul s-a 

făcut auzit. Cartea profesorului Petru Ursache este ecoul acestor pilduitoare destine și voci care, în plină prigoană inchizitorială, au avut 

tăria să spună precum Iov: «Căci acum dacă aș tăcea, aș muri».” (Adrian Alui Gheorghe) 

Literatura cu bune și... nebune (roman) de Magda Ursache 

„Simt boala ca iubire a lui Hristos” – Sensul mântuitor al suferinţei – Pr. Ioan Teșu 

Între poeţi de Gheorghe Grigurcu 

„Suprarealismul are faima unei rupturi totale cu ceea ce-l precede, a unui soi de nihilism înspăimîntător, care, vorba lui Breton, încearcă a 

înlocui o lume cu alta dominată de particula anti, dar dacă ar fi chiar așa am avea a face cu riscul unei ieșiri din cadrul c reației. În fapt e o 

înnoire la limita limbajului, dar nu o suspendare a sensului literar (cu a sa rădăcină ontologică), precum o dovadă a unei supraviețuiri a 

acestuia în condițiile originalității maximale, asemănătoare cu o asprime de climă polară sau tropicală.” (Gheorghe Grigurcu) 

Jurnal II de Gheorghe Grigurcu 

Poetici ale sinelui. Faptul-de-a-fi-în-modul-cel-mai-propriu de Alexandru Ovidiu Vintilă 

„Situându-se undeva între cunoașterea de sine socratică și jungianul proces de individuație, Alexandru Ovidiu Vintilă își folosește cal itățile 

de critic literar și hermeneut pentru a ne conduce dantesc printre nivele de profunzime ale universului poetic proiectat de dadaiști (Tza-

ra), suprarealiști (Nisipeanu, Naum, Luca, Păun, Trost, Sesto Pals), oniriști (Dimov & Ivanceanu) sau contemporani (Abăluță, Hrehor, Stoi-

ciu & Mariana Marin). Realizând această veritabilă galerie de portrete ale poeților români moderni sau contemporani, eseistul încearcă să 

surprindă esența (quinta essentia o numeau alchimiștii) poeziei practicată de fiecare dintre ei, aceea care îi conduce spre centrul lor inte-

rior și care dă o anumită unitate și coerență specifică creației poetice.” (Petrișor Militaru) 

Participă: Magda Ursache, Adrian Alui Gheorghe, Pr. Ioan Teșu, Vianu Mureșan, Mihaela Grădinariu, Marius Chelaru. 

Moderator: Valentin Ajder 

12.05.2017, ora 15.00 – 15.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

Editura POLIROM Iași 

LANSARE DE CARTE 

Recviem pentru ţara pierdută de Nichita Danilov (Cartea Românească, 2016) 

Invitați: Bogdan Crețu, Șerban Axinte 

„Un histrion fantast pare Nichita Danilov în poezie, amestec de sihastru și arheu, de mag și alchimist, purtînd în sine tulburări obscure și 

elanuri încrîncenate. Versurile sale sunt bîntuite de obsesii nocturne, un aer lunatic stăpînește imaginația poetului și-n decorul halucinant 

al peregrinărilor, fiecare gest are valoarea unui ritual. În confuzia simbolică prefigurată în imagini ale decrepitudinii, poetul dă la iveală 

nostalgia discretă a purificării.” (Radu G. Țeposu) 

„Poezia lui Nichita Danilov este umană în sens religios. Ceea ce înseamnă că omul care se exprimă prin glasul poetului este o ființă plenară, 

cu rădăcinile împlîntate în cosmos, în istorie, în societate, în mit, în realitatea celor văzute și nevăzute. Iar problematica omului nu poate fi 

concepută aici fără a ține seama de confruntarea binelui cu răul. Această plenitudine a concepției, multiplicarea punctelor de vedere care 

se întîlnesc într-un tot complementar și dramatic, amestecînd luminile și umbrele nu pentru a le contopi sau a le dispersa unele printre al-

tele, ci pentru a le stîrni diferența, asigură lirismului o valoare specifică.” (Ion Negoițescu) 
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„Ceea ce frapează la Nichita Danilov sînt nu numai originalitatea, ci și conștiința acestei originalități: siguranța și chiar aroganța cu care el 

merge într-o direcție aparte, în direcția unei poezii a marilor întrebări și probleme, preocupată de ceea ce se află dincolo de aparențe, adi-

că de esențe, simboluri și mituri…” (Valeriu Cristea) 

12.05.2017, ora 15.30 – 15.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAŞI, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii 

Muzicale Teoretice 

TRIO DE COARDE: Vicențiu Paladi (vioară); Laura Gabriela Costea (violă); Flavia Farcaş (pian). Interpretează: Trio So-

nata op. 4 pentru vioară, violă și pian de Adolf Sandberger (p. I, II). Coordonator: Lector univ. dr. Luminița Ciobanu 

12.05.2017, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA (V) LIBREX 

„CALEA SPRE A DEVENI AUTOR” susținută de scriitorul german ARNO STROBEL 

Autorul despre conferinţă: 

„Știm cu toții cât de dificil este ca scriitor no-name să găsești o editură și apoi să ai și succes. Drumul meu de la in-

formatician la autor cu normă întreagă ar fi, probabil, la fel de interesant ca și faptul că tinerii scriitori prin auto-

publicare (Self-Publishing) au la dispoziție noi posibilități, care aduc cu sine nu numai oportunități, ci și riscuri.” 

Despre autor: 

Arno Strobel s-a născut pe 18.08.1962, în Saarlouis, „capitala secretă a Saarland-ului”. A studiat tehnologia informației, programare şi 

rețelistică, după care a lucrat independent ca şi consultat de management în IT. Ultimul pas în cariera din domeniul IT a fost în cadrul unei 

mari bănci din Luxemburg, unde a lucrat până la începutul lui februarie 2014. Este căsătorit și are trei copii. Trăieşte într-o casă confortabilă 

aproape de cel mai vechi oraș din Trier, Germania. Începând din februarie 2014 lucrează doar ca scriitor independent și este unul dintre cei 

mai populari scriitorii germani de thriller. De scris, s-a apucat în jurul vârstei de 40 de ani. După primii paşi făcuți în acest domeniu folosind un 

preudonim, a apărut cartea „Magus – Frăția”, la sfârşitul anului 2007, la Editura „Deutschen Taschenbuch Verlag”, un thriller despre Vatican 

şi pentru care a petrecut ani de zile la Roma pentru documentare. În același timp, a fost publicată la Eichborn cartea audio, înregistrată cu 

vocea actorului Heikko. În anul 2010 s-a mutat la Editura „Fischer Taschenbuchverlag”, unde a publicat primul său thriller psihologic „Der 

Trakt”. Începând de atunci, toate cărțile sale au ajuns în topul clasamentului de bestseller-uri realizat de Spiegel. Cartea „Abgründig” (Abi-

sal) lansată în martie 2014 la Loewe Verlag este primul său thriller pentru tineri. A publicat 11 cărți pentru adulți, disponibile şi în versiunea 

audio, printre cele mai apreciate titluri apărute la Editura Fischer-Taschenbuch-Verlag numărându-se: „Der Trakt” (2012), „Das Skript” 

(2013), „Die Flut” (2016) şi cel mai recent „Anonym” scris împreună cu Ursula Poznanski şi publicat la editura Reinbek în anul 2016. Începând 

din 2010 scrie thrillere psihologice pentru adulți cu un succes remarcabil, cărțile sale fiind prezente, în mod regulat, pe listele de bestselleruri 

realizate de Spiegel și vândute sub licență în numeroase țări. La Editura Loewe Verlag au apărut şi thrillerele pentru tineri „Abgründig” 

(2014) şi „Schlusstakt” (2015). Cu romanul „Abgründig” („Abisal”) el i-a captivat pe tinerii săi cititori în abisul uman și cu „Schlusstakt”, „Ac-

tul final” continuă să ofere un divertisment ucigaș. Autorul a mai scris şi 17 povestiri scurte, dintre care cea mai recent este „Rund ist die 

Welt” („Lumea este rotundă”). Anul acesta a apărut „În mintea asasinului – Cicatricea adâncă”, prima carte dintr-o trilogie thriller intere-

santă despre comisarul-șef Max Bischoff în Dusseldorf. În Ediția cărților de buzunar (paperback) FISCHER au apărut numeroase alte thrillere, 

cel mai recent fiind cartea intitulată „ Potopul”, 2016. 

Povestea unui autor:  

„Consider extraordinare relatările oamenilor care povestesc despre o experiență foarte specială, care le-a oferit certitudinea că îşi doresc un 

singur lucru – să devină scriitori. Din păcate, eu nu am simțit acest lucru. Cândva, cu mult timp în urmă, prieteni şi cunoştințe de-ale mele au 

observat că sunt, probabil, destul de bun la scris invitații pline de imaginație, scrisori etc. (ceea ce mi-a dat ceva de muncă). Următorul pas a 

venit mulți ani mai târziu, la începutul vârstei de 40 ani: primele povestiri scurte pe forumurile de pe internet. După ce au fost publicate, în 

cele din urmă, în tot mai multe ziare, reviste și antologii, s-a concretizat lent decizia unui proiect „major” – primul meu roman. După o excur-

sie de documentare la Roma de aproape trei ani, și după multe suișuri și coborâșuri, a fost gata, și am făcut ceea ce face, probabil, fiecare vii-

tor autor de bestseller-uri ambițios, neştiutor, încă nepublicat, nedescoperit: am împachetat primele 20 de pagini ale manuscrisului și le-am 

trimis la cele mai mari douăzeci de edituri din Germania. Ar trebui, la urma urmei, să iasă ceva. De la toate aceste edituri comerciale mari, că-

rora le-am trimis „Magus – Frăția”, am primit, bineînțeles, refuzuri. După o scurtă fază de frustrare m-am decis să înființez împreună cu doi 

prieteni o editură și să iau problema în propriile mâini. „Magus – Frăția” a fost tipărit, în cele din urmă, într-un tiraj inițial de 1 000 de exem-

plare care, după trei săptămâni, au fost vândute pe jumătate, prin promovare din gură-în-gură în regiunea Trier, şi până la ultima carte după 
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încă patru săptămâni, astfel încât am putut să avansăm la o a doua ediție. Cu asta începe adevărata poveste. Cartea mea MAGUS a atras 

atenția unuia dintre cele mai mari lanțuri de librării din Germania. Managerului senior i-a plăcut atât de mult, încât, în cele din urmă, s-a așe-

zat și a trimis scrisori de recomandare la unele dintre cele mai mari edituri. În paralel, unul dintre operatorii de librării din Trier „De-

Bücherladen” i-a strecurat în buzunar unui reprezentant al Editurii dtv („Deutschen Taschenbuch Verlag”) un exemplar al cărții şi l-a rugat să 

îl citească. Două săptămâni mai târziu, au sunat, în decurs de doar câteva zile, cei de la dtv şi încă două edituri de prestigiu și au dorit să pri-

mească licență pentru MAGUS. Fantastic! După câteva suişuri şi coborâşuri, am decis în cele din urmă să colaborez cu dtv, care a publicat 

Magus în toamna anului 2007 și a vândut licența în șapte țări. La Târgul de Carte de la Frankfurt, am avut, de asemenea, marele noroc de a-l 

cunoaşte pe Joachim Jessen de la Agenția Schlück care, de atunci, a devenit agentul care mă reprezintă. În septembrie 2009, a fost lansat de 

dtv Castello Cristo, în aprilie 2010, am continuat cu „Der Trakt” la editura Fischer Verlag. Volumul de muncă pentru profesia mea în bancă și 

ca autor a fost, în medie, de aproximativ 12 ore pe zi, iar în weekend, de aproximativ 6 până la 8 ore. Dacă mai adăugăm încă două până la 

trei ore pe zi în plus, pentru familie, îți poți imagina că nu mai rămâne timp pentru nimic altceva. Din acest motiv, am decis la începutul anului 

2014 să renunț la slujba mea de la bancă și de atunci sunt autor cu normă întreagă.” (Arno Strobel) 

12.05.2017, ora 17.00 – 17.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

LECTURĂ PUBLICĂ – ARNO STROBEL 

12.05.2017, ora 18.00 – 18.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

REVISTA „TIMPUL” şi INSTITUTUL FRANCEZ IAŞI 

DÉBAT D'IDÉES: „CRIZE MEDIATICE ŞI POLITICE. INTERFERENŢE FRANCO-ROMÂNE” 

Invitați: Matei Vişniec, Claude Karnoouh, Lucian Dîrdală şi Daniel Şandru. Dialog moderat de George Bondor 

12.05.2017, ora 19.00 – 19.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA (VI) LIBREX 

„CONSIDERAŢII CRITICE ASUPRA CERCETĂRII ANTROPOLOGICE ȘI A FILOSOFIEI CUL-

TURALE” susținută de antropologul și sociologul francez CLAUDE KARNOOUH, în dia-

log cu istoricul Florin Cîntic 

Despre autor: 

Claude Karnoouh s-a născut în martie 1940, la Paris, unde și-a făcut și studiile superioare. Din 1959 și până în 1965 a urmat studii de științe 

(fizică și chimie) la Sorbona, iar din 1966 până în 1969, studii de științe umane (filosofie, antropologie socială, sociologie și lingvistică) la 

Universitatea Paris X Nanterre. Începând din 1970 este cercetător la Centrul Național Francez de Cercetări Științifice (în franceză Centre 

National de la Recherche Scientifique, CNRS) și a predat, de asemenea, la Universitatea Paris X Nanterre, Sorbona, INALCO, Universitatea 

din Gand (Belgia), Charlottesville (Virginia, SUA), Urbino (Italia) și ELTE (Budapesta). În 1973 a întreprins mai multe anchete de etnografie 

și folclor în satul Breb din Maramureș. În această perioadă, Securitatea română l-a urmărit și i-a întocmit dosar. Din 1991 și până în 2002 a 

fost profesor invitat al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, unde, în cel de al doilea semestru al anului universitar, a susținut un curs des-

pre aspecte ale modernității târzii în postcomunism, îmbinând diverse abordări (politice, culturale și economice). În prezent este profesor 

invitat la Universitatea Națională de Arte din București. Karnoouh este autorul a șase cărți și peste o sută de articole și eseuri de antropo-

logie culturală și politică, filosofia culturii și filosofie politică. 

12.05.2017, ora 20.00 – 20.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0  

LANSARE DE CARTE în prezența autorului CLAUDE KARNOOUH, DIALOG CU CITITORII și SESIUNE DE AUTOGRAFE 

Pentru o genealogie a globalizării. Eseuri critico-filosofice ale unui sceptic în acţiune, autor: Claude Karnoouh,  

Alexandria Publishing House, Colecția „Gândește”, 2016, prefață semnată de Adrian-Paul Iliescu. Invitat: istoricul 

Florin Cîntic, director al Arhivelor Naționale Iași 

Autorul va comenta două capitole din această carte: Despre originea războiului modern. Note pe marginea unei in-

terpretări a victoriei franceze din 1515 la Marignan și ale urmărilor sale și Râsul fecioarei din Tracia aplicat capitalis-

mului postmodern sau cum impotenţa intelectuală devine discurs academic 
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AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  IIII,,  zzoonnaa  IIII  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

12.05.2017, ora 10.05 – 11.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ASOCIAŢIA ROMÂNO-JAPONEZĂ HIMAWARI. Preşedinte interimar şi coordonator al departamentului de creație 

Elena Armeanu 

WORKSHOP ORIGAMI 

12.05.2017, ora 11.30 – 11.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ASOCIAŢIA ROMÂNO-JAPONEZĂ HIMAWARI. Preşedinte interimar şi coordonator al departamentului de creație 

Elena Armeanu 

DEMONSTRAŢIE DE DANSURI 

12.05.2017, ora 12.00 – 12.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ASOCIAŢIA „UNIVERSUL PRIETENIEI” Iaşi 

„CARTEA, UN UNIVERS AL PRIETENIEI”: scriitori brăileni la Iaşi 

12.05.2017, ora 13.00 – 13.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ASOCIAŢIA „UNIVERSUL PRIETENIEI” Iaşi 

„DIN DRAGOSTE DE CARTE”, întâlnire cu scriitorii Emilian Marcu, Florin Dochia, Mioara Bahna (membri USR) şi 

cărțile lor, moment urmat de un recital de poezie 

12.05.2017, ora 14.00 – 14.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

CASA EDITORIALĂ DEMIURG Iași 

LANSAREA CĂRŢII  

Robin Hood și aventurile sale repovestite din străvechi balade, traducere din limba engleză de Cristina Ioniță 

12.05.2017, ora 15.00 – 15.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI  

LANSARE DE CARTE 

Anuarul diplomatic și consular al Regatului României, 1946. Din istoria Ministerului Afacerilor Străine, Adrian Vițalaru 

(ed.). Invitați: Prof. univ. dr. Lucian Leuștean, Conf. univ. dr. Ionuț Nistor, Lect. univ. dr. Adrian Vițalaru 

Volumul de față este concretizarea unui proiect inițiat în cadrul Ministerului Afacerilor Străine al României în anii tulburi de la finalul celui 

de-al Doilea Război Mondial, ce reprezenta, în realitate, continuarea unei serii începute în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Disputele 

politice, constrângerile de ordin financiar, precum și epurările ce au afectat diplomația românească au făcut ca Anuarul diplomatic  și con-

sular al Regatului României să nu fie publicat în 1946. Parcurgând paginile volumului, descoperim, printre listele de nume și biografiile su-

mare, o instituție – Ministerul Afacerilor Străine –, precum și pe reprezentanții unei cariere râvnite în România acelor vremuri. 

12.05.2017, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 

LANSARE DE CARTE 

Tratat de metodologie a cercetării în psihologie, autor: Aurel Stan. Invitați: Prof. univ. dr. Liviu Antonesei, Prof. 

univ. dr. Ștefan Boncu 

Lucrarea conține o sinteză a principalelor metode practicate în psihologia contemporană. Ea nu se bazează doar pe investigație bibliogra-

fică, ci este completată cu o serie de concluzii dobândite în peste 25 de ani de practică profesională în laboratoare de psihologie din dome-

niul educațional, organizațional-industrial şi al transporturilor. Tratatul se adresează mai ales studenților, masteranzilor, doctoranzilor, 

practicienilor din domeniul psihologiei, dar şi unor absolvenți de studii superioare din discipline învecinate, cum sunt sociologia, pedago-
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gia, asistența socială, politologia, interesați de informare adusă la zi în domeniul metodologiei de cercetare. Totodată, lucrarea conține în 

partea finală o istorie a metodologiei cercetării din domeniul psihologiei în România, ca urmare   a constatării lipsei unei sinteze satisfăcă-

toare atât în perioada clasică de dezvoltare a psihologiei româneşti, cât şi în cea modernă.  

12.05.2017, ora 17.00 – 17.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARI București – Cărți despre Înțelepciunea Cabala 

CONFERINŢĂ/DEZBATERE pe tema „EGOISMUL – SURSA PROBLEMELOR.  

SOLUŢIA REALĂ – RECONECTAREA OAMENILOR” 

Invitați: Cosmin Popa și Gheorghe Ştirbu 

12.05.2017, ora 18.00 – 18.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ADENIUM Iaşi 

LANSARE DE CARTE  

Haz de hazard, autor: Ana Ionesei. Invitați: Ana Ionesei, poetul Matei Hutopila, poetul Vlad A. Gheorghiu.  

Moderator: Gabriel Cheșcu, redactor-șef Editura Adenium  

12.05.2017, ora 19.00 – 19.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Asociația Culturală NOUA ACROPOLĂ 

DOUĂ PREZENTĂRI FILOSOFICE pe baza unor cărți ale Editurii NOUA ACROPOLA 

Jocurile Mayei – Autor: Delia Steinberg Guzman 

Maya este o veche zeitate orientală ce simbolizează iluzia, vălul cu care Natura acoperă totul, astfel încât oamenii să nu-i poată descoperi 

cu prea mare ușurință legile ascunse. Astfel, frumusețea Mayei și nenumăratele ei jocuri ne înșeală, ne seduc și ne umplu anii vieții pe care 

o avem de trăit pe pământ. Iluzia se joacă cu simțurile noastre, iar noi ne prindem, mai mult sau mai puțin conștient, în joc. Iluzia nu este 

sinonimă cu inexistența, căci, în caz contrar, nici n-am putea să o percepem. Jocurile iluziei antrenează realități, dar realități efemere, ade-

văruri care nu izbutesc să trăiască mai mult decât un balon de săpun… mai mult decât o iluzie. Noi însă, în ignoranța noastră, credem că 

aceste adevăruri de o clipă sunt totul. Investindu-ne puterile și cele mai mari speranțe în jocurile Mayei, ajungem să cunoaștem durerea. 

Atâtea lucruri dorite ne scapă printre degete și devenim orbi, lipsiți de capacitatea de a percepe realități mai durabile, mai ferme, mai 

apropiate de veșnicie. Oare de ce ne jucăm? De ce acceptăm jocul Mayei fără să ne dăm seama că e o iluzie? Am putea răspunde la întreba-

re dacă am înțelege de ce se joacă un copil. Copilul se joacă deși știe că jocul lui este o născocire; s imte nevoia să încerce, să-și probeze pu-

terile și să se pregătească pentru un alt joc, mai important, jocul care este însăși viața. 

Pentru o mai bună cunoaştere de sine – Autor: Delia Steinberg Guzman 

Din Prolog: „Conştiința este centrul ființei, punctul de referință obligatoriu pentru toate activitățile psihice şi mentale. Conştiința este 

punct şi axă, suportul necesar pentru evitarea dispersiei cauzate de lumea înconjurătoare. (...) Se aseamănă cu soarele... ca re menține îm-

preună toți aştrii ce se rotesc în jurul lui. Chiar dacă orbitele desenează cercuri sau elipse, chiar dacă focarul – sau focarele – nu se află 

exact în centrul geometric, nu ne îndoim de importanța soarelui ca suport general al vieții – de la cea fizică până la cea spirituală – pentru 

întregul sistem. În acelaşi mod funcționează şi conştiința, cuprinzând toate posibilitățile de expresie, şi nu doar pe cele psihologice... Cen-

trul poate fi, aşadar, un focar luminos care ne arată calea de urmat… Pentru a ajunge în centru trebuie să urmăm un drum drept sau, cu 

alte cuvinte, un drum al justeței şi al rectitudinii…” 

12.05.2017, ora 20.00 – 20.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

Andrei Tarkovski, o teodicee cinematografică. Estetica unei mărturisiri în alb-negru de Lucian Mocrei Rebrean 

Scrisoare pentru Ida de Andreea Nanu 

Prezintă: Christian Crăciun și Valentin Ajder 

 

 

 



Pagină 28 din 49 

 

 

CCAASSAA  CCĂĂRRŢŢIIII,,  SSaallaa  ddee  CCoonnffeerriinnţţee,,  GGaalleerriiiillee  ddee  AArrttăă,,  eettaajj  IIII  ––  BBdduull  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree  şşii  SSffâânntt  nnrr..  6677,,  IIaaşşii 

12.05.2017, ora 12.00 – 14.00, Sala de Conferinţe, Galeriile de Artă, etaj II, Casa Cărţii Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt 

nr. 67 

Organizația Patronală „AGORA” a Societăților pentru Difuzarea Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din România 

ÎNTÂLNIRE CU EDITORII ŞI DIFUZORII DE CARTE pe tema „CARTEA ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ DIN ROMÂNIA” (dez-

batere). Moderator: dr. ec. Petru Radu, Preşedintele Organizației Patronale „AGORA” 

 

EEXXPPOOZZIIŢŢIIII  DDEE  AARRTTEE  VVIIZZUUAALLEE  LLAA  LLIIBBRREEXX  22001177  

„Nu vreau ca viața să imite arta. Vreau ca viața să fie artă.” (Ernst Fischer) 

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona AMO PRESS – HUMANIC, Palas Mall, Str. Palas  

nr. 7A, Iaşi 

Galeriile de Artă „TOP ART – Casa Cărții” în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România 

EXPOZIŢIA „SPAŢIUL ROMÂNESC ÎN ARTELE PLASTICE”. Curatorul Galeriei, pictorul Mihai Coțovanu  

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializarea 

Modă – Design vestimentar, studenții din anul I: Natalia Burlacenco, Geanina Ciobanu, Doina Cuflic, Ioana Ştefania 

Dumitraş, Teona Denisa Iordache, Octavian Ilie Marina, Bianca Rusu, Lorena Alexandra Ursache. Coordonatori: 

Conf. univ. dr. Cornelia Brustureanu, Lector univ. dr. Cristina Hîrțescu, laborant Cristina Filote 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „COALA DE HÂRTIE” (vestimentații realizate din hârtie albă)   

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „ATELIER DESIGN. IDEI CREATIVE: DESIGN DE PRODUS, GRAFIC DESIGN ŞI DESIGN AMBI-

ENTAL”. Participă profesorii: Ligia-Magda Sficlea, Jeni Pralea, Dan Micu, Monica Pop, Ilie Krasovschi, Mihai Albu, 

Silviu Buraga, Elena Şoltuz, Tiberiu Pop, Loredana Gașpar, Valentin Bădărău, Alexandra Ghioc, Teodor Silviu Stan-

ciu împreună cu studenții Specializării Design, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializarea 

Artă murală – Ceramică 

EXPOZIŢIE SPECIALIZĂRII ARTĂ MURALĂ – CERAMICĂ. Participă studenții: Marinela Boicu, Andreea Cioară, Daniel 

Doboş, Georgiana Grădinariu, Sebastian Pomparău. Coordonatori: Prof. univ. dr. Mihai Pamfil, Lector univ. dr. 

Ramona Biciuşcă, Lector univ. dr. Adrian Stoleriu 

 

CCĂĂRRŢŢIILLEE  ŞŞII  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

„Îmi imaginez Paradisul ca pe un fel de bibliotecă.” (Jorge Luis Borges) 

12.05.2017, ora 10.00 - 22.00, Standul Bibliotecii „Gheorghe Asachi” Iași, Atrium nivel 0, Palas Mall Iași 

BOOK-CROSSING (Schimb de cărți – ia o carte și pune alta în loc). Promovarea ofertei culturale a Bibliotecii.  

Înscriere și eliberare permise de intrare la Bibliotecă (GRATUIT!) 

12.05.2017, ora 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi I, Str. Palas nr. 7A, Iaşi  

Sfârşitul Programului Zilei a III-a la TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2017 
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SSÂÂMMBBĂĂTTĂĂ,,  1133  MMAAII  22001177  
ZIUA a IV-a. Programul de evenimente LIBREX se va desfăşura sub genericul 

AAssttăăzzii  cciittiittoorr,,  mmââiinnee……  ssccrriiiittoorr 

13.05.2017, ora 10.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi 1, Str. Palas nr. 7A, Iaşi  

Accesul publicului cititor la TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2017, Ziua a IV-a. Intrarea liberă 

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  II  ––  LLaa  FFâânnttâânnăă,,  PPaallaass  MMaallll,,  nniivveell  00  ––  zzoonnaa  II  ddee  eevveenniimmeennttee  ccuullttuurraallee  

13.05.2017, ora 10.05 – 10.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EPIGRAF Chișinău, Republica Moldova 

LANSARE DE CARTE 

Mihail Grecu: 100 de ani de la naștere. Invitați: Maria Bilașevschi, critic de arte al Uniunii Artiștilor Plastici din Ro-

mânia, doctor în arte vizuale, referent pe arte vizuale în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Iași. Moderator: 

Oleg Bujor, directorul Editurii Epigraf  

13.05.2017, ora 10.30 – 10.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EPIGRAF Chișinău, Republica Moldova 

Lansare de carte 

Mitropolitul Gurie – opera zidită în destinul Basarabiei (vol. II). Invitați: Prof. univ. dr., părintele Ion Vicovan, decan 

al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Silvia 

Grossu, doctor conferențiar, Departamentul Comunicare și Teoria informării, Facultatea de Jurnalism și Științe ale 

Comunicării, USM, Elena Chiaburu, bibliotecar-șef la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universi-

tatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Moderator: Oleg Bujor, directorul Editurii EPIGRAF 

13.05.2017, ora 11.00 – 11.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ALL Bucureşti 

LANSARE DE CARTE în prezența autoarei, eveniment urmat de SESIUNE DE AUTOGRAFE 

Din Liverpool în Carpaţi de Arabella McIntyre-Brown 

Povestea scriitoarei britanice care și-a găsit fericirea în inima Transilvaniei. Arabella McIntyre-Brown a început să scrie o carte sinceră și 

antrenantă, plină de umor, despre aventura mutării dintr-un mare oraș britanic într-un sat din Carpați, și a sfârșit prin a compune o veri-

tabilă scrisoare de dragoste pentru România. Așa cum magia Transilvaniei rurale a fermecat-o profund pe autoare, volumul „Din Liverpool 

în Carpați” va cuceri, fără îndoială, inimile tuturor cititorilor români.  

„... un fel de ghid pentru propriile călătorii către sine – dacă veți avea curajul să vă aventurați pe un astfel de drum.”(Sir Ranulph Fiennes) 

13.05.2017, ora 12.00 – 12.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura JUNIMEA Iași 

ORA CĂRŢILOR JUNIMISTE 

DESANT CULTURAL CHIŞINĂU –BUCUREȘTI 

SEMNALE EDITORIALE 

Iurie Colesnic, Nebănuitul Chişinău, Colecția „Biblioteca Iaşi” 

Leo Butnaru, Voci din câmpiile Elizee, Colecția „Dialog XXI” 

Eugenia Bulat, Piatra de Ca’ Vendramin, Colecția „Memoria clepsidrei” 

Nicolae Popa, Cubul de zahăr, Colecția „Epica” 
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Vlad Zbârciog, Exerciţii de Orfeu sau Clipa de graţie a poeziei româneşti actuale, Colecția „Efigii” 

Grigore Chiper, Piese dintr-un puzzle, Colecția „Memoria clepsidrei” 

LANSAREA PUBLICAŢIILOR „Revista literară” (Chişinău) şi „Scriptor” (Iaşi) 

Amfitrioni: Leo Butnaru (Chişinău), Ioan Holban și Lucian Vasiliu 

13.05.2017, ora 12.30 – 12.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii 

Muzicale Teoretice 

CVARTETUL DE COARDE: Ana-Maria Fotache (vioara I); Larisa Ailoaei (vioara a II-a); Laura Ungureanu (violă) și Da-

niel Leancă (violoncel) va interpreta 3 părți din Cvartetul nr. 12 în Fa Major op. 96 de Antonin Dvořák. Coordonator: 

Prof. univ. dr. Constantin Stanciu 

 

13.05.2017, ora 13.00 – 13.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Pa-

las Mall, Atrium, nivel 0 

FESTIVITATEA DE PREMIERE LIBREX 2017 
Decernarea Premiilor LIBREX, a diplomelor de fidelitate şi a celor de participare 

PREMIILE LIBREX 2017, stabilite de Comisia de Jurizare şi Premiere LIBREX 2017, constituită din personalităţi culturale ieşene şi reprezentanţi ai 

difuzorilor de carte din România, se vor acorda editurilor şi companiilor de difuzare a cărţii străine participante la acest eveniment cultural în 

semn de recunoaştere a celor mai valoroase programe şi direcţii editoriale, precum şi a celor mai bine vândute cărţi de cultură din anul prece-

dent, având drept scop susţinerea şi promovarea acţiunii de editare şi difuzare a cărţii din România. Premiile Târgului de Carte LIBREX se acordă 

după o atentă analiză a programelor şi direcţiilor editoriale ale participanţilor, potrivit voturilor exprimate de membrii Comisiei de Jurizare şi 

Premiere, care evaluează şi departajează editurile/companiile nominalizate. Criteriul de acordare a Premiilor Târgului de Carte LIBREX este cel 

valoric, conform titulaturii şi motivaţiei acestora. 

Premiile LIBREX. Titulatura şi motivația premiilor 

Marele Premiu LIBREX   pentru cel mai valoros program editorial 

Premiul OVIDIU    pentru editarea culturii clasice 

Premiul SOCEC    pentru promovarea culturii române contemporane 

Premiul ŞARAGA    pentru cea mai importantă ediţie critică 

Premiul BEST SELLER   pentru cartea de cultură cu cel mai mare succes de librărie 

Premiul OTILIA CAZIMIR   pentru editarea de literatură pentru copii şi tineret 

Premiul DOSOFTEI    pentru bibliofilie 

Premiul VASILE POGOR   pentru importul de carte, publicaţii culturale şi ştiinţifice 

Premiul IOAN PETRU CULIANU  pentru cea mai importantă editură care promovează istoria culturii şi civilizaţiei 

Premiul MIHAIL KOGĂLNICEANU pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate 

Premiul THEOFIL SIMENSKY  pentru editarea literaturii universale 

Premiul LAURENŢIU ULICI   pentru antologie literară 

Premiul THEODOR PALLADY  pentru cartea de artă 

Premiul PETRU CARAMAN  pentru multiculturalitate 

Premiul MULTIMEDIA   pentru realizarea de produse multimedia 

 

Comisia de Jurizare şi Premiere LIBREX 2017 are următoarea componenţă: 

PREŞEDINTE:  

Ioan HOLBAN  scriitor, Director al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul“ Iaşi 
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MEMBRI: 

Petru RADU    doctor în economie, Preşedinte al Organizaţiei Patronale „AGORA“ a Societăţilor   

    pentru Difuzarea Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din România 

Cassian Maria SPIRIDON scriitor, Preşedinte al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România 

Florin CÎNTIC  istoric, Director al Arhivelor Naţionale Iaşi 

Valeriu STANCU  scriitor şi traducător 

Traian MOCANU  profesor şi critic de artă 

Nicu GAVRILUŢĂ  profesor univ. dr., Facultatea de Filosofie și Știinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

SECRETAR:  

Alina HUCAI   reprezentant al Organizatorului 

 

REGULAMENTUL DE ACORDARE A PREMIILOR TÂRGULUI DE CARTE LIBREX 2017 este următorul: 

1. Comisia de Jurizare şi Premiere a Târgului de Carte LIBREX, constituită din personalităţi culturale ieşene şi reprezentanţi ai difuzorilor de carte 

din România, acordă anual premii editurilor şi companiilor de difuzare a cărţii străine participante la acest eveniment cultural în semn de deose-

bită recunoaştere a celor mai valoroase programe şi direcţii editoriale, precum şi a celor mai bine vândute cărţi de cultură din anul precedent, 

având drept scop susţinerea şi promovarea acţiunii de editare şi difuzare a cărţii din România. 

2. Premiile Târgului de Carte LIBREX se acordă după o atentă analiză a programelor şi direcţiilor editoriale ale participanţilor, potrivit voturilor 

exprimate de membrii Comisiei de Jurizare şi Premiere, care evaluează şi departajează editurile/companiile nominalizate. 

3. Criteriul de acordare a premiilor Târgului de Carte LIBREX este cel valoric, conform titulaturii şi motivaţiei Premiilor LIBREX. 

4. Voturile membrilor Comisiei de Jurizare şi Premiere sunt secrete şi se exercită în cadrul reuniunii care are loc anual, într-una dintre zilele Târgu-

lui de Carte LIBREX. 

5. Pentru a asigura deplina obiectivitate, membrii Comisiei de Jurizare nu pot fi reprezentanţi ai unor edituri şi/sau nu trebuie să aibă interese di-

recte în acest sens. 

6. Votul se exercită distinct, pentru fiecare premiu în parte, iar câştigătoare este, de fiecare dată, candidatura care întruneşte cel mai mare nu-

măr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate. 

7. Când nu se obţine minimul voturilor „pentru”, votarea se reia doar asupra acelor candidaturi mai bine plasate după turul anterior. 

8. În cazuri speciale, pentru merite deosebite şi sensibil egale, se pot acorda şi premii ex-aequo, cuantumul bănesc dublându-se, potrivit hotărârii 

Comisiei de Jurizare, dar şi în funcţie de resursele financiare existente. 

9. Premiile constau în diplome şi bani, cuantumul sumelor fiind alocat anual, în funcţie de resursele financiare existente. 

10. Premiile sunt mediatizate pe plan local, dar şi naţional, reprezentând o recunoaştere cultural-valorică importantă. 

13.05.2017, ora 14.00 – 14.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ Bucureşti 

LANSARE DE CARTE 

Duşmanii societăţii sau Cînd pacienţii pun Stăpînire pe ospiciu, autor: Cassian Maria Spiridon 

„Duşmanii societăţii sau Cînd pacienţii pun Stăpînire pe ospiciu adună texte publicate în «Convorbiri literare», în perioada mai 2015 şi oc-

tombrie 2016. Nu mi-am propus nici în acest volum a face critică, în sensul curent al cuvîntului, şi nici obişnuita eseistică. Aceste articole 

exprimă sau/şi afirmă, cu prioritate, cîteva opinii, în genere o atitudine cît mai coerentă față de un eveniment, îndeobşte literar, ori față 

de o carte, de o personalitate, de o temă în dezbatere curentă sau referitoare la viața revistei «Convorbiri literare» etc.; încercînd a fi o is-

torie în desfăşurare a vieții publicistice şi de idei, dar şi a vieții literare naționale. Nu am schimbat nimic față de cele publicate, în afara gre-

şelilor inerente de tipar, asigurînd astfel o fidelitate cel puțin temporară a diverselor atitudini literare (adunate, aici, în al zecelea volum) 

impuse de evenimente, la care m-am străduit să dau un răspuns propriu.” (Autorul) 

Prezintă: Mircea Platon și Călin Vlasie 

13.05.2017, ora 14.30 – 14.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura LUMEN Iași 

LANSAREA VOLUMULUI  

O etică centrată pe valori în sfera publică, autor Antonio Sandu, Editura LUMEN, 2017 
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Invitați: autorul, Prof. univ. dr. Antonio Sandu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România; Dr. Ana 

Frunză, Cercetător III, Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN; Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; Prof. univ. dr. Sorin-Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, România. Moderator: Loredana Boiea, Reprezentant Departament PR Editura LUMEN 

Statul modern îşi traduce propria raționalitate sub forma birocrației. Departe de a fi o sursă de tergiversare, de amânare a deciziei adminis-

trative, birocrația funcțională se bazează pe ideea de expertiză, de ordine, şi de continuitate în administrarea treburilor publice. Factorul po-

litic ales îşi pune amprenta pe direcția politicilor publice, dar funcționarul în administrație este chemat să implementeze aceste politici, să 

realizeze comunicarea continuă cu cetățeanul, şi să asigure funcționarea serviciilor publice într-o manieră corectă şi continuă. Funcționarul 

public este perceput, şi uneori chiar se autopercepe, ca persoană a cărei răspundere este, mai degrabă, instituțională, decât personală. 

13.05.2017, ora 15.00 – 15.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ADENIUM Iaşi 

LANSARE DE CARTE 

Copiii de pe strada mea, autor: Iustin Mihailov. Invitați: Iustin Mihailov; Petru Frăsilă, jurnalist, scriitor; Teodor Mo-

canu, profesor, critic de artă. Moderator: Gabriel Cheșcu, redactor-șef Editura Adenium 

13.05.2017, ora 15.30 – 15.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii 

Muzicale Teoretice 

TRIO DE SUFLĂTORI: Irina Laura Suceveanu (flaut), Andreea Augustina Nițelia (oboi), Iulian Spoială (clarinet) va 

interpreta Trio Sonata în Re major QV 3:3.2 de Johann Joachim Quantz și Sonata a III-a în Do major de Johann 

Christoph Faber. Coordonator: Lector univ. dr. Călin Fărcășel 

 

13.05.2017, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA (VII) LIBREX 

„PENTRU O MORFOLOGIE A GENULUI UTOPIC” susținută de Corin Braga, scriitor și 

profesor de literatură comparată, membru corespondent al Academia de Ciencias din 

Buenos Aires, Argentina, vicepreşedinte al Asociaţiei de Literatură Generală şi Compara-

tă din România, vicepreședinte al Centre de Recherches Internationales sur l’imaginaire 

Autorul despre conferinţă: 

„În Renaștere, utopiile au apărut ca o alternativă umană la Grădina Edenului din Cartea Facerii. În mod simetric, se 

poate spune că antiutopiile, privite ca niște utopii eșuate, continuă tema paradisului pierdut în urma păcatului 

adamic. Ca moștenitor al unei tradiții extraordinar de bogate, termenul „utopie” desemnează un hibrid semantic 

care acoperă mai multe câmpuri și discipline. În această conferință, ne propunem să prezentăm un model structu-

ral pentru scrierile aparținând genului utopic, să distingem principalele procedee imaginare prin care sunt gene-

rate universurile ficționale utopice și să schițăm o taxinomie a genului utopic prin patru mari categorii: eutopie, 

outopie, dystopie și antiutopie.” 

Despre autor: 

Corin Braga este profesor de literatură comparată şi decanul Facultății de Litere din Cluj. Este directorul Centrului de Cercetare a Imaginarului, 

directorul „Caietelor Echinox”, coordonator al colecției „Mundus Imaginalis” la Editura Dacia şi al colecției „Phantasma” la Editura Tracus Arte. 

Membru corespondent al Academia de Ciencias din Buenos Aires, Argentina, vicepreşedinte al Asociației de Literatură Generală şi Comparată 

din România, vicepreședinte al CRI2i (Centre de Recherches Internationales sur l’imaginaire), membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al 

PEN Clubului Român. A publicat volume de studii şi eseuri critice: „Nichita Stănescu – Orizontul imaginar”, Imago, 1993, Dacia, 2002, Tracus Ar-

te, 2013; „Lucian Blaga – Geneza lumilor imaginare”, Institutul European, 1998, Tracus Arte, 2013; „10 studii de arhetipologie”, Dacia, 1999, 

2007; „Le Paradis interdit au Moyen Âge. 1. La quête manquée de l’Eden oriental”, Paris, L’Harmattan, 2004; „De la arhetip la anarhetip”, Poli-
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rom, 2006; „La quête manquée de l’Avalon occidentale. Le Paradis interdit au Moyen Âge – 2”, Paris, L’Harmattan, 2006; „Concepte şi metode 

în cercetarea imaginarului” (coord.), Polirom, 2007; „Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe – XVIIe siècles”, Classiques Garnier, Paris, 2010; 

„Psihobiografii”, Polirom, Iaşi, 2011; „Les antiutopies classiques”, Classiques Garnier, Paris, 2012. A publicat, de asemenea, o serie de romane 

onirice: „Noctambulii”, roman, Dacia, 1992, 2012; „Hidra”, roman, Imago, 1996 şi Dacia 2012; „Oniria – jurnal de vise” (1985 – 1995), Paralela 45, 

1999, Dacia, 2010; „Luiza Textoris”, roman, Polirom, 2012; „Acedia. Jurnal de vise”, Polirom, 2014. 

13.05.2017, ora 17.00 – 17.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

LECTURĂ PUBLICĂ – CORIN BRAGA 

Corin Braga va citi și va prezenta un fragment din romanul în pregătire la Editura Polirom, Ventrilocul, al patrulea din 

ciclul Noctambulii, din care a publicat până acum romanele Claustrofobul, Hidra și Luiza Textoris (Polirom, 2012). 

13.05.2017, ora 17.30 – 17.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 

LANSAREA VOLUMELOR 

„The Unknown War” from Eastern Europe: Romania between Allies and Enemies (1916 – 1918), Claudiu-Lucian To-

por, Alexander Rubel (editori) 

Coeditare cu Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, Germania. Volum editat în limba engleză. 

Volumul reunește actele conferinței internaționale „Romania between Allies and Enemies. 100 Years after the Entry into the War” care s-a 

desfășurat la Iași, în perioada 14 – 15 aprilie 2016. Editorii volumului, Claudiu-Lucian Topor și Alexander Rubel, consideră că argumente de 

natură științifică, dar și nevoia legitimă de cunoaștere istorică pledează pentru publicarea cărții în limba engleză (în colaborare cu Editura 

Hartung Gore de la Universitatea Konstanz). Aria tematică a volumului include comentariul istoriografic (categorii de surse; revizuiri, po-

lemici; istorici și istoriografii etc.); istoria militară (strategie, tehnologii; resurse, armament și tactică de luptă; comandament, comunica-

rea și conduita trupelor; viața de front, administrația în teritoriul ocupat etc.); istoria socială (elitele și societatea; p ersonaje și personali-

tăți în evoluția războiului; cenzura, propaganda și mediile de informare; refugiul și refugiații; viața socială și dramele ei în spatele frontu-

lui: refugiații civili, răniții, prizonierii etc.); memoria războiului (locuri ale memoriei; didactica istoriei; monumente și eroi etc.). 

Germania și neutralitatea României (1914 – 1916). Studii istorice, autor: Claudiu-Lucian Topor 

Volumul de studii propune analiza retrospectivă a unor teme sensibile pentru interacțiunea politică, diplomatică şi propagandistică dintre 

germani şi români în lumina unor documente istorice puțin cunoscute și elucidate. El răspunde unei chemări legitime: nevoia de a identifi-

ca, și altfel față de cum se ştie în prezent, mărturii despre felul cum s-a pregătit confruntarea româno-germană în Primul Război Mondial. 

Despre nevoia unei astfel de perspective pledează tendințele actuale în istoriografia Marelui Război (dimensiunea globalizatoare) care in-

tegrează secvențe diferite ale aceleiași realități istorice într-un tablou coerent. În cazul de față, tabloul poartă pecetea relațiilor româno-

germane, iar realitatea istorică o reprezintă Marele Război (anii neutralității României). Este o carte despre cum Germania beligerantă a 

înțeles să se raporteze la neutralitatea României.  

Invitați: Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, cercet. șt. Dorin Dobrincu 

13.05.2017, ora 18.00 – 18.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA LIBREX (VIII) 

„LITERATURĂ ȘI REVOLUŢIE” susținută de MOHAMED SALMAWY, scriitor, ziarist și 

dramaturg egiptean, fost Președinte al Uniunii Scriitorilor din Egipt, Secretar General al 

Uniunii Scriitorilor Arabi 

Autorul despre conferinţă: 

„Numeroși colegi ziariști m-au abordat în timpul discuțiilor despre Aripile fluturelui (roman ce va fi lansat în cadrul 

celei de a XXV-a ediții a Târgului de Carte „LIBREX”): «Nu ați avut cum să fiți surprins de Revoluția din Ianuarie, 

deoarece i-ați prezis în detaliu desfășurarea în romanul dumneavoastră», iar eu am răspuns mereu că eram printre 

cei mai surprinși, căci a scrie o operă literară, fruct al imaginației, e un lucru și să o vezi dintr-o dată concretizându-

se în Piața Tahrir e cu totul altceva… Și totuși, această premoniție a revoluției s-a asociat cu romanul în aproape 

tot ce s-a scris despre acest subiect. Îmi amintesc faptul că editorialistul Abdel Rahman El Rashed scrisese pe pa-
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gina întâi a cotidianului «Le Moyen Orient» atunci când revoluția se afla încă la începuturile ei: «dacă autoritățile 

egiptene ar fi citit mai multe romane decât rapoarte ale securității, o mare parte din ceea ce s-a întâmplat în Piața 

Tahrir s-ar fi putut evita…». Care este deci strania poveste a prezicerii? E adevărat că literatura poate să prevadă 

ceea ce se va întâmpla? Și care este la origine relația între revoluție și literatură? Literatura, în fapt, descrie și ex-

primă emoțiile și sentimentele umane cele mai delicate, în vreme ce revoluția implică o anumită violență – în gra-

de diferite – având ca scop să provoace o schimbare radicală în societate...” 

Despre autor: 

Considerat unul din cei mai mari dramaturgi egipteni contemporani (lista cu titlurile pieselor sale de teatru este consistentă, acestea 

fiindu-i nu doar publicate, ci şi jucate), Mohamed Salmawy s-a născut la Cairo, în 1945 și este o figură de prim-plan a scenei culturale arabe. 

A fost, vreme îndelungată, Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Egipt şi Secretar General al Uniunii Scriitorilor Arabi. O dată cu înaintarea 

în vârstă, a mai renunțat la o parte din funcțiile sale, astfel încât astăzi este doar Secretarul General al Uniunii Scriitor ilor din Africa şi Asia. 

E prezentat peste tot (adică şi în sursele tipărite şi în cele electronice) ca „o figură de prim-plan a scenei culturale arabe”. Aşa şi este. E 

scriitor, ziarist şi autor a 30 de volume diverse, ce cuprind opere literare, jurnalistice şi politice. Între acestea figurea ză multe şi reuşite 

piese de teatru. Lipsa de spațiu ne obligă să amintim doar două dintre ele: „La dernière danse de Salomé” / „Ultimul dans al Salomeei” 

(l’Harmattan, 2003) şi „Les Chaînes” / „Lanțurile”, aceasta din urmă fiind prezentată la Paris, în 1996, pe scena cunoscutului Teatru Tria-

non. Pe lângă piesele de teatru, a publicat opt volume de nuvele şi două romane, „Perles de colère” (tradus şi acesta din arabă în franceză 

şi apărut în 2009 la editura Écriture) şi „Les ailes de papillon”, care, prezicând revoluția egipteană din ianuarie 2011,a cunoscut deja succe-

sul în ediții apărute în engleză, franceză şi italiană. Mohamed Salmawy e tradus, editat, jucat mai ales în Statele Unite ale Americii şi în 

Franța, dar şi în țara sa e un răsfățat al editurilor şi al scenelor teatrale, semn al incontestabilei valori a operei sale. Este membru al Comi-

siei Înțelepților, însărcinată cu conceperea şi redactarea noii Constituții a Egiptului, fiind ales şi purtător de cuvânt al comisiei. A fost deco-

rat de regele Belgiei, de preşedintele Italiei şi de guvernul francez. A obținut, de asemenea, cele mai prestigioase premii literare şi cultura-

le egiptene. E fondator şi redactor-şef al ziarului de limbă franceză „Al-Ahram Hebdo”. A fost numit „Chevalier des Lettres et des Arts” în 

1995 în Franța, „Mare Ofițer” în Italia, în 2006, şi „Comandor al Coroanei” în Belgia, în 2008. În Ghana, la Accra, în anul 2009, a primit Pre-

miul Scriitorilor Africani. Iată și o succintă listă bibliografică a scriitorului egiptean: „Dix papyrus égyptiens”, nuvele, Al-Dar Al-Masriah Al-

Lubnaniah. Cairo, 2010; „Perles de colère”, roman, Ed. Écriture, Paris, 2009; „The Last Station: Naguib Mahfouz Looking Back”, American 

University Press, Cairo, 2007; „La dernière danse de Salomé”, teatru, Ed. l’Harmattan, Paris, 2003; „Naguib Mahfouz at Sidi Gaber: 

reflections of a Nobel Laureate 1994 – 2001”, American University Press, Cairo, 2001; „Mon Égypte: dialogues avec Naguib Mahfouz, J.-C. 

Lattès, 1996; „Two Down the Drain”, teatru, l’Association Nationale du Livre, Cairo, 1993; „Al-Ganzir” („Les chaînes”), teatru, Alef, Cairo, 

1992; „Come Back Tomorrow”, teatru, Three Continents Press, Washington, D. C., 1984. 

13.05.2017, ora 19.00 – 19.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura CRONEDIT Iași / Editura TROVANT Iași 

LANSARE DE CARTE în prezența autorului MOHAMED SALMAWY, moment urmat de o SESIUNE DE AUTOGRAFE 

Lansarea romanului Aripile fluturelui (CRONEDIT) și lectură publică din Les poèmes du Nil. Poemele Nilului (volum 

aflat în pregătire la Editura TROVANT Iași, Colecția „LIBREX. Primăvara cărților la Iași”) 

Moderator: Valeriu Stancu 

13.05.2017, ora 20.00 – 20.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA (IX) LIBREX 

„SĂ TRĂIEȘTI ÎN LUME CA POET, O MIZĂ PENTRU VREMEA NOASTRĂ” susținută de 

BRUNO DOUCEY, poet, prozator și editor francez 

Despre conferinţă: 

Pentru Bruno Doucey, poet și editor de poeți, poezia se confundă cu viața. Nu are nicio utilitate practică și totuși îi 

este la fel de indispensabilă omului ca bătăile propriei inimi. În cursul acestei conferințe, scriitorul va evoca relațiile 

pe care le întreține cu poezia încă din copilărie și va dezvălui motivele care l-au determinat să înființeze o editură 

dedicată exclusiv poeților. Va lua în discuție și maniera în care se predă poezia în școală și va încerca să arate, 

sprijinindu-se pe texte, ce șansă formidabilă îi oferă poezia omului secolului XXI, confruntat cu o dificilă și dureroa-

să pierdere a semnificațiilor, a sensurilor existențiale. 
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Despre autor: 

Poet, prozator și editor francez, Bruno Doucey s-a născut pe 3 mai 1961, la Saint-Claude, în regiunea munților Jura. Profesor de limbă și li-

teratură franceză, a intrat în lumea literară publicând lucrări cu caracter pedagogic la câteva dintre editurile de profil din Hexagon: Hatier, 

Retz, Nathan. Apoi, vreme de opt ani, a dirijat cunoscuta Editură Seghers, după care, în 2010, a fondat propria editură (care-i poartă și 

numele, de altfel), dedicată exclusiv poeziei și unde a publicat deja peste o sută de titluri. Și, după cum îl cara cterizează organizatorii fai-

mosului festival de poezie „Le Printemps des Poètes” (al cărui lider, poetul Jean-Pierre Siméon, își va lansa anul viitor un volum de versuri 

în cadrul LIBREX-ului), Bruno Doucey „este autorul unei opere în care se întrepătrund analiza critică și poezia, revolta și lirismul. Poemele 

sale, reunite sub titlul «Poèmes au secret» (Editura Le Nouvel Athanor), sunt mărturie a interesului pentru peisajele deșertice, dezvăluind 

o relație aspră și senzuală cu lumea”. Dintre culegerile de poezie publicate în ultimii ani de Bruno Doucey amintim: „Ceux qui se taisent”, 

Editions Bruno Doucey, 2016; „S'il existe un pays”, Editions Bruno Doucey, 2013; „La neuvaine d'amour”, L'Amandier, 2010; „Poèmes au 

secret”, Le Nouvel Athanor, 2006 (Premiul Ponceton acordat de SGDL). Iată și câteva titluri selectate din volumele de proză ori de eseuri 

mai recente: „Si tu parles, Marianne”, Elytis, 2014; „Aimé Césaire, un volcan nommé poésie”, Éditions À dos d'âne, 2014; „Théodore Mo-

nod, un savant sous les étoiles”, Éditions À dos d'âne, 2010; „Federico Garcia Lorca – non au franquisme” (roman), Actes Sud Junior, Co-

lecția „Ceux qui ont dit non”, 2010, reeditat în 2014; „Victor Jara – non à la dictature” (roman), Actes Sud Junior, Collection «Ceux qui ont 

dit non», 2008; „La Cité de sable” (nuvele), Rhubarbe, Auxerre, 2007; „Moïse” (roman), Retz, 2001. Cel mai recent roman al său, „Le car-

net retrouvé de Monsieur Max”, a apărut în anul 2015 în colecția „Sur le fil” (Editions Bruno Doucey). Prestigioase premii literare, partici-

pări la manifestări culturale interne și internaționale, invitații la marile festivaluri de poezie ale lumii întregesc o exis tență dedicată cu pa-

siune scrisului. 

13.05.2017, ora 21.00 – 21.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

LECTURĂ PUBLICĂ – BRUNO DOUCEY 

Editura CRONEDIT Iași / Editura TROVANT Iași 

Lectură alternativă (franceză – română) BRUNO DOUCEY – VALERIU STANCU din Ceux qui se taisent / Cei care tac, 

volum în pregătire la Editura TROVANT Iași, Colecția „LIBREX. Primăvara cărților la Iași” 

Moderator: Valeriu Stancu 
 

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  IIII,,  zzoonnaa  IIII  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

13.05.2017, ora 10.05 – 10.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

De la Nistru pân la... Nisa – Jurnal de bibliotecar de Dan Iacob 

Participă: Cristina Emanuela Dascălu, Dan Iacob, Valentin Ajder 

 

Frumoșii bătrâni ai marilor orașe – Figuraţii, fulguraţii şi vibraţii din lumea plăcerilor târzii de Traian Cosma 

Suflete de Paraschiva Miriam Ichim 

Umbrele Transilvaniei de Alexandru V. Dan 

„Dacă îți plac: fantasy-ul, scrierile romantice, cărțile (sau filmele) cu acțiune și mister și, nu în ultimul rând, sufletul românesc, atunci toc-

mai ai găsit cartea potrivită… O lectură antrenantă, o căutare continuă, zugrăvită în culorile goticului.” (Revista de suspans)  

„Dragă frate, am lăsat la sfârșit ceva ce simt că ar trebui, până la urmă, să-ți destăinui, deoarece numai pe tine te am atât de apropiat în-

cât să fiu sigur că nu mă vei crede nebun – în orice caz, nu înainte de a-ți da toată silința să cercetezi cu atenție cele ce-ți voi spune. Mărtu-

risesc că, inițial, am avut o reținere dacă să îți fac cunoscută tulburătoarea experiență prin care am trecut sau, dimpotrivă , să o trec sub 

tăcere pentru totdeauna. Fiindcă, vezi tu, unii dintre noi au, se pare, nevoie să vadă cu propriii lor ochi întunericul cel mai adânc pentru a 

putea înțelege cu adevărat lumea și viața…” (Alexandru V. Dan) 

Câmpiile albastre de sub orizont de Călin Sămărghițan 

„Dincolo de amintirea uitată a lumii, cunoaşterea deopotrivă cu Universul îşi au marginile acolo unde le stabileşti tu însuți. O aventură 

pentru a descoperi motivul care te-a făcut să pleci. În anul 2385 omenirea trăieşte în Metropole izolate, acoperite de imense cupole din 

bio-plastic, pentru a se proteja de efectele de neînțeles ale Anomaliei ce a bulversat Modelul Standard al fizicii clasice. Mânat de singurul 

țel de a evada din Metropolă, lucru strict interzis, tânărul Sebastian Moira se va vedea curând înghițit în brațele propriului destin. Hăituit, 
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sprijinit de necunoscuți, dincolo de fiecare obstacol va descoperi că orizontul se lărgeşte cu fiecare pas făcut înspre el, alunecând spre 

sensul destinației sale finale. Dar dacă acolo îl așteaptă un nou început?” (Călin Sămărghițan) 

Prezintă: Traian Cosma, Vianu Mureșan, Valentin Ajder, Alexandru V. Dan, Valentin Ajder 

13.05.2017, ora 10.30 – 10.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

LANSARE DE CARTE 

Inchiziţia între mit și realitate, autor: Mihai Floroaia 

Cartea de față constituie aprofundarea cercetării autorului din perioada doctorală desfăşurată la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-

Napoca (2002 – 2010), interval în care a avut posibilitatea de a face studii şi la două vestite universități apusene: cea de la Fribourg (Elve-

ția) şi cea din Louvain-la-Neuve (Belgia), unde a aflat documente de mare importanță pentru subiectul în cauză. După cum însuşi mărturi-

seşte în „Introducere”, autorul a fost atras de tema aceasta, deoarece Inchiziția „este un subiect impresionant, controversat şi interpre-

tat într-o varietate de forme atât din punct de vedere istoric, cât şi teologic. Alegerea temei a fost motivată şi de faptul că, în toate cursu-

rile, manualele, volumele de Istorie Bisericească Universală, acest subiect este prezentat sumar şi de cele mai multe ori cu un mare grad de 

subiectivitate”. În aceste condiții, apariția unei astfel de lucrări umple un gol deosebit în literatura noastră de specialitate. Cartea abor-

dează contextul istorico-politic şi religios în care a apărut fenomenul inchizitorial, modul de organizare şi funcționare al Inchiziției şi evolu-

ția acesteia în țări europene (Franța, Italia, Spania, spațiul german), dar şi în state din America Latină (Mexic, Peru, Venezuela). Sunt dise-

cate însă şi procese celebre din Franța (Procesul Templierilor şi al Ioanei d’Arc), din Italia (Giordano Bruno, Galileo Galilei şi Tommaso 

Campanella), se insistă asupra personalității cunoscutului inchizitor Thomas de Torquemada, dar şi asupra unor teologi care au căzut vic-

time aceleiaşi Inchiziții: Sfânta Tereza de Avila şi Sfântul Ioan al Crucii. În ultimul capitol este prezentată o evaluare a fenomenului inchizi-

torial, mai exact ecourile avute de acesta în perioadele modernă şi contemporană. 

Prezintă: autorul și invitații său 

13.05.2017, ora 11.00 – 11.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EPIGRAF Chișinău, Republica Moldova 

LANSARE DE CARTE 

Revoluţiile colorate, între mit și realitate. Invitați: Lector univ. dr. Silviu Grecu, Facultatea de Filosofie și Științe So-

cial-Politice, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași. Moderator: Oleg Bujor, directorul Editurii Epigraf  

13.05.2017, ora 11.30 – 11.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel  

Editura EPIGRAF Chișinău, Republica Moldova 

LANSARE DE CARTE 

Întâlnirea cu eroii poveștilor românești. Invitați: Conf. univ. dr. Angelica Hobjilă, Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Octavian Onici, doctor în psihologie, Lector universitar 

la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cristina Bujor, autoare. Moderator: Oleg Bujor, directorul Editurii 

Epigraf 

13.05.2017, ora 12.00 – 12.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel  

Editura EPIGRAF Chișinău, Republica Moldova 

LANSARE DE CARTE 

Întâmplări cu tâlc. Despre ceartă. Invitați: Octavian Onici, doctor în psihologie, Lector universitar la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cristina Bujor, autoare. Moderator: Oleg Bujor, directorul Editurii Epigraf 

13.05.2017, ora 12.30 – 12.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura LUMEN Iași 

LANSAREA VOLUMULUI  

Supervizarea şi dezvoltarea profesională a asistenţilor sociali, autor Ana Frunză, Editura LUMEN, 2017 
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Invitați: autoarea, Dr. Ana Frunză, Cercetător III, Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Prof. univ. dr. Antonio 

Sandu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, Universitatea „Ale-

xandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, Prof. univ. dr. Sorin-Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, România. Moderator: Loredana Boiea, Reprezentant Departament PR Editura LUMEN 

Supervizarea serviciilor sociale reprezintă un domeniu fascinant al practicii asistențiale, care permite transferul de cunoaştere de la un 

profesionist cu experiență către unul începător, susținerea dezvoltării profesionale a tuturor membrilor organizației, diminuarea riscului 

apariției fenomenului de burn-out etc. 

 

13.05.2017, ora 14.00 – 14.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura LUMEN Iași 

LANSAREA VOLUMULUI  

Enciclopedia curiozităţilor, autor: Ioan Valer Xenofontov 

Invitați: Dr. Ion Xenofontov, Academia de Științe a Moldovei, Dr. Lidia Prisac, Academia de Științe a Moldovei, 

Prof. univ. dr. Antonio Sandu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România & Director Editura LUMEN. 

Moderator: Dr. Ana Frunză, Departament PR Editura LUMEN 

„Enciclopedia curiozităților” elaborată în baza cercetărilor ştiințifice de ultimă oră include informații cognitive din domeniile spirituale, 

culturale, ale spațialității memorialistice şi ale celor de conviețuire. Cartea include curiozități referitoare la personalități remarcabile din 

trecut şi prezent. Materialele enciclopedice sunt prezentate în context național şi internațional. Lucrarea conține un bogat material ilus-

trativ ce completează şi întregeşte compartimentele tematice. Este adresată unui public larg de cititori. 

13.05.2017, ora 14.30 – 14.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ADENIUM Iaşi 

LANSARE DE CARTE 

Lectura genurilor literare, autor: Elena Iuliana Horceag 

Invitați: Elena Iuliana Horceag, Raluca Vârlan-Bondor, responsabil proiecte culturale și comunicare, Institutul 

Francez, Iași, Prof. dr. Mihaela Doboș, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași, Prof. dr. Ilie Moisuc, Universi-

tatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. Moderator: Gabriel Cheșcu, redactor-șef Editura Adenium 

13.05.2017, ora 15.00 – 15.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura LUMEN Iași 

LANSAREA VOLUMELOR 

Managementul educaţional. Actualitate şi evoluţie, editori: Cristian Mihail Rus, Laura Maria Cârstea, Antonela Cris-

tina Sofronia, Puiu Petrică Sofronia 

Astăzi când evoluția societății are o dinamică fără precedent, când suntem martorii unor schimbări istorice în toate domeniile de activita-

te, sistemul educației este prins, fără sorți de evadare, în toate statisticile crescătoare sau descrescătoare ale celorlalte sisteme ce deter-

mină sistemul. În acest context, volumul realizat sub titlul generos, Managementul educaţional. Actualitate şi evoluţii, aduce o fracțiune 

din realitatea noastră în studiile şi opiniile prezentate. Grupul autorilor este eterogen şi cuprinde cadre didactice din domeniul educației 

cu specialități diferite (matematică, biologie, profesori pentru învățământul primar, educație fizică, religie etc.), niveluri de experiență 

diferită, medii de manifestare diferite şi vârste diferite. Fiecare autor aduce o notă personală volumului de față prin prezentarea unor si-

tuații particulare, canalizate spre culoarul „Managementului educațional”. 

Managementul educaţional. Legătura dintre şcoală, familie şi societate, editori: Cristian Mihail Rus, Laura Maria 

Cârstea, Antonela Cristina Sofronia, Puiu Petrică Sofronia 

Invitați: dr. Antonela Sofronia, Fondator şi Director EuroPersonal; Puiu Petrică Sofronia; Laura Maria Cârstea; Lec-

tor univ. dr. Mihail Rus, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; Prof. univ. dr. Antonio Sandu, Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România. Moderator: Dr. Ana Frunză, Departament PR Editura LUMEN 

Managementul este procesul în care managerul operează cu trei elemente fundamentale – idei, lucruri și oameni-realizând prin alții obiec-

tivele propuse. Așa după cum observăm, ne îndreptăm către o societate a cunoașterii, o societate a informației. Acest lucru obligă la o 
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educație continuă. Educația trebuie să se bazeze pe principii, pe relații interumane, precum și pe sisteme manageriale. Datorită/din cauza 

acestui lucru curricula trebuie permanent adaptată. Drept urmare, managementul educațional trebuie să fie constant preocupat de a pu-

ne în acord curricula școlară cu progresul tehnic și științific din fiecare domeniu de activitate. 

13.05.2017, ora 15.30 – 15.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura LUMEN Iași 

LANSAREA VOLUMULUI  

Poveştile hărţilor: istorie şi geopolitică în ţări ale Uniunii Europene, autor Cristian SANDACHE, Editura LUMEN, 2016 

Invitați: autorul, Conf. univ. dr. Cristian Sandache, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România; Prof. univ. dr. 

Antonio Sandu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România; Lector univ. dr. Lucian Dîrdală, Universita-

tea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Moderator: Dr. Ana Frunză, Departament PR Editura LUMEN 

Maniera eseistică pentru care s-a optat în acest volum nu echivalează cu vulgarizarea, ci exprimă dorința autorului de a fi cât mai accesibil 

cititorilor săi, într-un context în care problematica europeană este adesea abordată mai curând prolix, aspect care generează reținere și 

dezinteres, pentru un set de chestiuni cât se poate de actuale și care ne influențează (direct sau indirect), atât ca și cole ctivități, cât și ca 

indivizi/cetățeni. 

13.05.2017, ora 16.00 – 16.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ADENIUM Iaşi 

LANSARE DE CARTE 

Frumuseţea lucrurilor trecătoare, autor: Andrada Cooș 

Invitați: Andrada Cooș, Oana Roiu, coordonator al departamentului de Literatură și folclor literar nipon, Asociația 

Româno-Japoneză Himawari, Georgiana Vasilică, coordonator al departamentului de comunicare, Asociația Ro-

mâno-Japoneză Himawari. Moderator: Gabriel Cheșcu, redactor-șef Editura Adenium 

13.05.2017, ora 16.30 – 16.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura LUMEN Iași 

LANSAREA VOLUMELOR 

Logică. Manual pentru studenţi și 

Timpul în filosofie şi ştiinţă, autor Andreea Elena MATIC, Editura LUMEN, 2017 

Invitați: autorul, Lector univ. dr. Andreea Elena Matic, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România; Dr. Dana 

Ţabrea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; Lector univ. dr. Ştefania Cristina Mirică, Universi-

tatea Dunărea de Jos din Galați, România; Prof. univ. dr. Antonio Sandu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, România. Moderator: Dr. Ana Frunză, Departament PR Editura LUMEN 

Dacă avem în vedere superioritatea şi rafinamentul nivelului celui mai abstract al gândirii, pe care logica îl structurează şi configurează, 

putem afirma că aceasta este una dintre cele mai vechi ramuri ale ştiinței, mai veche şi decât geometria. De altfel, este imposibil de con-

ceput cunoaşterea, gândirea şi dezvoltarea ştiințifică în absența logicii. 

Este greu să vorbeşti despre timp sau, mai bine zis, este greu să vorbeşti despre timp pur şi simplu, f ără a-l lega de ceva, de ceva care tre-

ce, care depinde de el. Analiza conceptului de timp implică şi analiza conceptului de spațiu, deoarece gândirea umană a avut întotdeauna 

tendința de a spațializa timpul şi pentru că ştiința acestui secol a demonstrat c ă nu se poate vorbi de spațiu şi timp separat, că împreună 

formează o entitate unică. 

13.05.2017, ora 17.00 – 17.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura LUMEN Iași 

LANSAREA VOLUMULUI  

Persoana fizică în dreptul internaţional public. Prolegomene, autor: Aurora Ciucă, Editura LUMEN, 2017 

Invitați: autorul, Prof. univ. dr. Aurora Ciucă, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România; Prof. univ. dr. 

Ion M. Anghel, Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România; Membru al Academiei de Știin-

țe Juridice din România; Prof. univ. dr. Antonio Sandu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România. 
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Moderator: Dr. Ana Frunză, Departament PR Editura LUMEN 

Concepută ca răspuns la onoranta invitație a Institutului de Înalte Studii Internaționale a Universității Panthéon Assas (Paris II) de a preda 

un curs inedit de drept internațional general, lucrarea urmărește metamorfozele persoanei fizice de la condiția de virtual beneficiar al 

protecției diplomatice, de „obiect” aflat sub puterea statului, la cea de actor care, astăzi, se bucură de o anumită personalitate juridică 

internațională. În contextul impresionantelor transformări ale dreptului internațional (prin acceptarea altor subiecte decât statele, prin 

diversificarea domeniilor de cooperare, prin formularea de noi concepte), am considerat că se impune revizitarea teoriei subiectelor sale 

şi a problemei extrem de complexe şi controversate privind statutul persoanei. Pornind de la evidenta emancipare a persoanei fizice în  

domeniile protecției drepturilor omului şi a dreptului internațional umanitar şi penal, am conturat procesul de umanizare a dreptului in-

ternațional urmărind aceste coordonate. 

13.05.2017, ora 17.30 – 17.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ADENIUM Iaşi 

SESIUNE DE AUTOGRAFE ȘI Q & A cu autorul ROMULUS ANDRIESCU 

LANSARE DE CARTE 

Băutorul de ceaţă, autor: Romulus Andriescu. Prezintă: Romulus Andriescu 

13.05.2017, ora 18.00 – 18.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura POLIROM Iași 

LANSARE DE CARTE 

mai drăguţ decât dostoievski, poem dramatic de Nora Iuga și Angela Baciu, ilustrații de Ion Barbu 

În mai drăguţ decît dostoievski, Nora Iuga şi Angela Baciu poartă un dialog într-un ritm alert, colocvial, abundînd în calambururi, satiră 

politică, observații cotidiene, referiri la lecturi, la lumea artistică, la evenimente de senzație cu coloratură locală. Cartea este împărțită în 

25 de tablouri scurte, în care se urmăreşte foarte subtil firul unei poveşti sentimentale: două femei aşteaptă sosirea unui bărbat iubit, 

mister T., care trebuie să se întoarcă la ele încununat de glorie de la vînătoarea de lei. Fiecare tablou se încheie cu inter venția Corului An-

tic. Limbajul – un exercițiu de virtuozitate combinatorie – face multiple referiri la expresiile şi ticurile verbale folosite azi în exces. Volumul 

are o accentuată tentă dadaistă, putînd fi considerat un demers îndrăzneț de reînviere a avangardei. 

mai drăguţ decît dostoievski. Nu e poezie, nu e proză, nu e jurnal, nu e eseu, nu e decît o conversație între două prietene la o cafea… De 

ce mai drăguț decît dostoievski? Totul e un plagiat, că tot se poartă. Pe peronul metroului o fată îi spune altei fete: «Ştii  că am citit Idiotul 

de Dostoievski?». «Şi cum, e chiar idiot?» «Nu, e drăguț.» Nici protagonistele-autoare, Nora şi Angela, nu sînt mai prejos, altfel Ion Barbu, 

nu cel de la Rîpa Uvedenrode, ci Ion Barbu de la Petrila, nu s-ar fi lăsat ademenit. Cartea e un spectacol la care se face haz de necaz, se rîde 

mult, se plînge din amor, se-nvață expresii şi nume de bucate, de găteli şi snoave balcanice, venind dinspre porturile şi bazarurile dunăre-

ne. Se cugetă adînc, se iubeşte platonic, teuton-medieval, cu halebarde, bastioane şi turnuri cu ceas ca la Curtea Regelui Arthur. În ames-

tecul ăsta apar brusc elefanți şi figuri politice de ultimă oră. Din cînd în cînd, se povestesc vise uneori fantasmagorice, alteori politically 

correct, iar toate ordonanțele ori sentințele le rosteşte CORUL ANTIC, în limba latină, fireşte. Apoteoza e atinsă odată cu sosirea mult a ş-

teptatului Mister T, alias Ducipal, întors victorios de la vînătoarea de lei. 

13.05.2017, ora 19.00 – 19.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARI București – Cărți despre Înțelepciunea Cabala 

CONFERINŢĂ/DEZBATERE pe tema „PERCEPŢIA REALITĂŢII ȘI LIBERUL ARBITRU ÎN CABALA” 

Invitați: Cosmin Popa și Gheorghe Știrbu 

13.05.2017, ora 19.30 – 19.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CĂRŢI 

Canonul muzicii europene – Idei, Ipoteze, Imagini de Oleg Garaz  

„Nume precum Bach, Beethoven și Wagner demult nu-i mai desemnează doar pe oamenii care le-au purtat. Aceste nume servesc drept 

semne ale apartenenței profesionale, etnice și stilistice. Descifrându-le, aflăm că Bach, Beethoven și Wagner sunt compozitori germani și 

reprezintă barocul, clasicismul și, respectiv, romantismul muzical. Pe de altă parte, și Mozart, Verdi, Vivaldi împreună cu Ceaikovski, Sibe-

lius și Monteverdi sunt mai degrabă simboluri ale propriei creații, nume-blazon pentru câte un consistent „dosar” canonic al culturii muzi-

cale europene. Este vorba chiar despre mai mult, deoarece și Bruckner, împreună cu Puccini, Skriabin, Mussorgski, Debussy, Chopin, Șos-

takovici, Reich, Enescu și Bartók sunt, în egală măsură, «icoane», dar mai ales arhetipuri ale istoriei culturale și ale conștiinței noastre co-



Pagină 40 din 49 

 

lective. De asemenea, numele canonice sunt coduri de reîncărcare culturală pentru mai multe perioade istorice. În muzica artei componis-

tice profesioniste de tradiție europeană așa funcționează deja de peste patru secole Palestrina, Salvatorul, de peste trei secole Bach, Uni-

ficatorul, și de peste două secole Beethoven, Titanul. Ca și Rodin sau Bernini, Botticelli, Rubliov sau El Greco, Shakespeare, Pușkin sau Ho-

mer, și Händel cu Mahler, Grieg, Stravinski, Britten, Mendelssohn și Schnittke participă la scrierea și rescrierea unui canon identitar al cul-

turii universale. Toate aceste nume sunt, în ultimă instanță, genomuri ale propriilor noastre identități potențiale implicate activ în rein-

ventarea continuă a propriei noastre umanități.” (Oleg Garaz) 

Genurile muzicii – Ideea unei antropologii arhetipale de Oleg Garaz 

„Genurile muzicii sunt ca genurile oamenilor. Însă cum doar oamenilor le revine a fi întrupați în femei sau bărbați, muzica le reî ntrupează 

pe ambele travestindu-le metaforic în cântec și dans. Inventate de oameni după propriul chip și asemănare, genurile muzic ii păstrează în 

genele lor însemnele celor două arhetipuri de dinaintea tuturor celorlalte. Le conferă o identitate stilistică, le înnobileaz ă cu o demnitate 

canonică și printr-o îndelungată uzanță le inventează memoria propriei lor istorii. De abia în muzică femininul își relevă esența prin invizi-

bilitatea nocturnă a vocii cântate, iar masculinul se destăinuie prin vizibilitatea diurnă a corpului în mișcare. Ca și la oameni, ambele genuri 

ale muzicii sunt semne sacre ale vieții, împrăștiate cu dărnicie, însă ascunse cu grijă în fiecare din sumedenia de rase și specii mari și mici 

ale lumii sonore ‒ coral și simfonie, misă și lied, cvartet și operă, balet și rock’n’roll, uvertură și preludiu, ragtime și oratoriu, arie, concert 

instrumental și multe altele. Doar astfel, prin propriile ei genuri, muzica ajunge să comunice oamenilor, convocându-i să participe la tot 

atâtea specii de experiențe și atrăgându-i spre regăsire în inefabilul sonorității vii.” (Oleg Garaz) 

Grai și cânt – Studiu cibernetic de Ion Piso  

„Studiul de față s-a născut din intenția de a contribui la elucidarea problemei diferențelor din punctul de vedere al fenomenelor ciberneti-

ce (cf. N. Wiener), adică al fenomenelor de circularitate (cf. Șt. Odobleja), numite și de conexiune inversă, adică feed-back, diferențe care 

există între grai și cânt în privința mecanismelor intime prin care se realizează, pe de o parte, vorbirea, iar, pe de alta, cântul; două acte 

fiziologice deosebite între ele, dar, în același timp, și destul de apropiate. Am restrâns expunerea de față la o prezentare mai mult decât 

concisă, limitându-mă la strictul necesar teoretic, pentru că intenția a fost una exclusiv pragmatică, aceea de a ajuta tinerii studenți sau 

cântăreți în rezolvarea dificultăților cu care se confruntă (vezi Ion Piso, The Crisis of the Opera op. cit.), mai ales într-o vreme în care infla-

ția teoriilor în pedagogia cântului este derutantă și de aceea și descurajantă. Conținutul de idei al acestui «manual» reprezintă rezultatul 

exercitării profesiei în aproape 100 de Teatre Lirice (Opere) pe o perioadă de o jumătate de secol în trei continente, de la Bolshoi Theatre 

din Moscova la Metropolitan Opera din New-York, precum și de o experiență de pedagog ce a început la Academia de Muzică de la Cluj în-

că din anul 1958 (Conferențiar Universitar).” (Ion Piso) 

Prezintă: Oleg Garaz și Valentin Ajder 

13.05.2017, ora 20.00 – 20.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

Conferința (I) EIKON cu tema „IDENTITATEA CREȘTINĂ ȘI UMANISTĂ A EUROPEI”  

susținută de Christian Crăciun 

13.05.2017, ora 21.00 – 21.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

Conferința (II) EIKON cu tema „LECTURA CA AVENTURĂ FORMATOARE”  

susținută de Vianu Mureșan 

SSttaanndduull  EEddiittuurriiii  JJUUNNIIMMEEAA,,  nniivveell  11  

13.05.2017, ora 16.00 – 16.30, Standul Editurii Junimea Iași, nivelul 1 

Editura JUNIMEA Iași 

SEMNAL EDITORIAL 

Cristian Ghica, nezău trăieşte la bloc, Colecția „Atrium” 

Amfitrioni/prezentatori: Ioan Holban și Lucian Vasiliu  

13.05.2017, ora 17.00 – 17.30, Standul Editurii Junimea Iași, nivelul 1 

Editura JUNIMEA Iași  

SEMNAL EDITORIAL 

M. B. Ionescu-Lupeanu, Icre negre proaspete 

Amfitrioni/ prezentatori: Ioan Holban, Lucian Vasiliu 
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AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  IIIIII,,  zzoonnaa  IIIIII  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  11,,  ZZoonnaa  IInntteerrssppoorrtt  

13.05.2017, ora 14.00 – 17.00, Agora EX LIBRIS III, zona III de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 1 

Editura CARTA ATLAS Constanța 

CONCURSUL „MICUL GEOGRAF” 

Concursul se adresează elevilor care studiază geografia (clasele IV – VII). Scopul Concursului este de a trezi intere-

sul elevilor pentru Pământ cu toate complexitățile sale naturale și artificiale, promovând astfel competiția și per-

formanța în studiul geografiei. Participă: profesori de geografie, elevi de gimnaziu, Conf. univ. dr. Marius Lungu 

  

EEXXPPOOZZIIŢŢIIII  DDEE  AARRTTEE  VVIIZZUUAALLEE  LLAA  LLIIBBRREEXX  22001177  

„Nu vreau ca viața să imite arta. Vreau ca viața să fie artă.” (Ernst Fischer) 

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona AMO PRESS – HUMANIC, Palas Mall, Str. Palas  

nr. 7A, Iaşi 

Galeriile de Artă „TOP ART – Casa Cărții” în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România 

EXPOZIŢIA „SPAŢIUL ROMÂNESC ÎN ARTELE PLASTICE”. Curatorul Galeriei, pictorul Mihai Coțovanu  

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializarea 

Modă – Design vestimentar, studenții din anul I: Natalia Burlacenco, Geanina Ciobanu, Doina Cuflic, Ioana Ştefania 

Dumitraş, Teona Denisa Iordache, Octavian Ilie Marina, Bianca Rusu, Lorena Alexandra Ursache. Coordonatori: 

Conf. univ. dr. Cornelia Brustureanu, Lector univ. dr. Cristina Hîrțescu, laborant Cristina Filote 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „COALA DE HÂRTIE” (vestimentații realizate din hârtie albă)   

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „ATELIER DESIGN. IDEI CREATIVE: DESIGN DE PRODUS, GRAFIC DESIGN ŞI DESIGN AMBI-

ENTAL”. Participă profesorii: Ligia-Magda Sficlea, Jeni Pralea, Dan Micu, Monica Pop, Ilie Krasovschi, Mihai Albu, 

Silviu Buraga, Elena Şoltuz, Tiberiu Pop, Loredana Gașpar, Valentin Bădărău, Alexandra Ghioc, Teodor Silviu Stan-

ciu împreună cu studenții Specializării Design, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializarea 

Artă murală – Ceramică 

EXPOZIŢIE SPECIALIZĂRII ARTĂ MURALĂ – CERAMICĂ. Participă studenții: Marinela Boicu, Andreea Cioară, Daniel 

Doboş, Georgiana Grădinariu, Sebastian Pomparău. Coordonatori: Prof. univ. dr. Mihai Pamfil, Lector univ. dr. 

Ramona Biciuşcă, Lector univ. dr. Adrian Stoleriu 
 

CCĂĂRRŢŢIILLEE  ŞŞII  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

„Îmi imaginez Paradisul ca pe un fel de bibliotecă.” (Jorge Luis Borges)  

13.05.2017, ora 10.00 - 22.00, Standul Bibliotecii „Gheorghe Asachi” Iași, Atrium nivel 0, Palas Mall Iași 

BOOK-CROSSING (Schimb de cărți – ia o carte și pune alta în loc). Promovarea ofertei culturale a Bibliotecii.  

Înscriere și eliberare permise de intrare la Bibliotecă (GRATUIT!)  

13.05.2017, ora 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi I, Str. Palas nr. 7A, Iaşi  

Sfârşitul Programului Zilei a IV-a la TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2017 
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DDUUMMIINNIICCĂĂ,,  1144  MMAAII  22001177  
ZIUA a V-a. Programul de evenimente LIBREX se va desfăşura sub genericul 

CCăărrţţiillee  ffaacc  lluummeeaa  mmaaii  bbuunnăă  

14.05.2017, ora 10.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi I, Str. Palas nr. 7A, Iaşi  

Accesul publicului cititor la TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2017, Ziua a V-a. Intrarea liberă 

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  II  ––  LLaa  FFâânnttâânnăă,,  zzoonnaa  II  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

14.05.2017, ora 10.00 – 10.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

PALATUL COPIILOR Iași 

SPECTACOLUL ARTISTIC susținut de ANSAMBLUL DE VIORI „PRIETENIA”. Coordonator: Prof. Paul Șerban 

14.05.2017, ora 10.30 – 10.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

PALATUL COPIILOR Iași 

PIESA DE TEATRU în limba engleză „JUSTICE IN THE WILD WEST”, autor: Alexandra Macovei, elevă în clasa a VI-a. 

Coordonator: Prof. Andreia Macarov 

14.05.2017, ora 11.00 – 11.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARTES Iași a UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI 

LANSARE DE CARTE 

Mihaela Gârlea, Vocalitatea în jazzul clasic 

„În cartea Vocalitatea în jazzul clasic am lansat provocări, idei și concluzii apărute în urma elaborării tezei de doctorat Vocea în jazz, dar și 

din perspectiva practicianului muzician de jazz. Din punct de vedere al vocalității, al reprezentanților care au definit acea stă muzică, dar 

raportat la evoluția modalității de tratare instrumentală a materialului sonor, am trasat un posibil contur al trăsăturilor stilistice, tehnice 

şi interpretative, rezultând comentarii legate de cântul sincopat (swing), ritm, melodie, text (expresivitate, dicție), frazare, tehnici de 

emisie sonoră, timbralitate, improvizația scat (origine şi evoluție) etc., apelând la analize structural-interpretative ale unor creații repre-

zentative din jazzul clasic.” (Autoarea) 

RECITAL VOCAL-INSTRUMENTAL susținut de Mihaela și Cristian Gârlea 

14.05.2017, ora 11.30 – 11.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAŞI, Facultatea de Teatru 

SPECTACOLUL „PLOAIE DE PRIMĂVARĂ” 

Spectacolul este o dorință mai veche a tinerilor actori care sunt la vârsta primei iubiri. În rolurile de licență se poa-

te întrevedea talentul lor care devine complet prin acest recital al poeziei.  

Distribuția: Dumitriana Crețu, Răzvan Chirilă, Alexandra Diaconița. Regia: Lector univ. dr. Irina Scutariu 

 

14.05.2017, ora 12.00 – 12.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Organizator: Librăriile SEDCOM LIBRIS Iaşi 

TOMBOLA LIBREX 2017: „CITEŞTI ŞI CÂŞTIGI” 

Premiile pentru Tombolă sunt oferite cu generozitate de parteneri, colaboratori, sponsori, expozanți şi organiza-

tor. Premiul cel mare, O BIBLIOTECĂ ORGANIZER, este oferit de MOBEXPERT, partenerul Târgului. 
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14.05.2017, ora 13.00 – 13.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

LANSARE DE CARTE sub egida FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL AL EDUCAŢIEI 

Cele mai frumoase reportaje, antologie prefațată de Maria Barna, Editura GRI, București, 2017, autor: Viorel Ilișoi 

Prezintă: Prof. univ. dr. Daniel Condurache 

14.05.2017, ora 13.30 – 13.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

O antropologie mistică. Introducere în gândirea Părintelui Stăniloae de Sandu Frunză 

„Învățătura părintelui Dumitru Stăniloae este o provocare permanentă către un mod autentic de a te situa în lume. Convingerea sa că 

termenul «lume» vine de la cuvîntul «lumen», care înseamnă «lumină», este relevantă pentru invitația sa permanentă de a trăi în lumina 

lumii, pe care el o situează pe terenul luminii iubirii hristice. Este o invitație permanentă adresată cititorilor. Sînt convins de urmă torul lu-

cru: dacă veți găsi o cale potrivită de a vă apropia, această carte poate să schimbe ceva semnificativ în viața voastră. Am  credința și nă-

dejdea că dragostea transfiguratoare propovăduită de Dumitru Stăniloae o să ducă la o metamorfoză luminoasă a ființei voastre interioa-

re. Cu acest gând am republicat volumul de față.” (Sandu Frunză) 

Experienţa religioasă în gândirea lui Dumitru Stăniloae. O etică relaţională de Sandu Frunză 

„O carte fundamentală pentru fiecare cititor educat din România actuală. În jurul temelor abordate se conturează particularită țile și ori-

ginalitatea gândirii lui Dumitru Stăniloae, dar și provocatoarea deschidere spre actualitate pe care Sandu Frunză o realizează admirabil în 

această lucrare. Transpusă în zona unei etici relaționale, experiența religioasă devine un prilej de cunoaștere adâncă și pro fundă înțelege-

re a noastră și a Celuilalt.” (Prof. univ. dr. Cristina Gavriluță) 

Volumul V din Colecția Arhiva Rugului Aprins: Răsboiul nevăzut al lui Paisie cel Mare de Paul Sterian, Colecție coor-

donată de Marius Vasileanu 

„Una dintre personalitățile cele mai interesante ale «Rugului Aprins» este scriitorul și poetul, graficianul, economistul, sociologul Paul Ste-

rian – un personaj emblematic al interbelicului românesc, care știa să îmbine arta cu profesia cea mai pragmatică și toate acestea cu cre-

dința. Existent astăzi în dicționarele literaturii române, grație creației sale, Paul Sterian este, din păcate, prea puțin (re)cunoscut în medii-

le clericale.” (Marius Vasileanu) 

Îndreptar de credinţă creștină ortodoxă de Pavel M. Gagea 

„Prin așezarea în Transilvania a unor națiuni privilegiate care au dat naștere păturilor nobiliare, românii au ajuns încet, încet iobagi pe propri-

ile lor pământuri. Stăpânirea maghiară a adus și a întărit organizația socială feudală, care se va consolida mai ales după stingerea dinastiei 

Arpadiene, sub regii de origine franceză ai secolului al XV-lea. Ca popor cucerit și cel mai numeros, românii au creat pătura iobăgimii, al cărei 

trai era deosebit de greu. Țărănimea iobagă contribuia cu munca ei, cu dări în bani și în natură, la îmbogățirea și bunul trai al regelui, al nobi-

lilor și al clerului superior al Bisericii Romano-Catolice, care erau latifundiarii țării. Românii se aflau în situația de schismatici, deosebirea con-

fesională contribuind la nefericita lor stare politică și socială, supuși tuturor rigorilor legale și tuturor abuzurilor de putere, confiscării de 

averi și chiar expulzării din țară, pentru simplul fapt că erau ortodocși. Hotărârile sinodale și ordinele regale din secolele XII-XV confirmă în 

chipul cel mai trist greutatea situației politice și sociale în care-i aducea și-i ținea pe români confesiunea lor ortodoxă.” (Preot Vasile Bora) 

Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi 

14.05.2017, ora 14.00 – 14.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARI București – Cărți despre Înțelepciunea Cabala 

CONFERINŢĂ/DEZBATERE cu tema „DESPRE EDUCAŢIE INTEGRALĂ. ESENŢA ÎNŢELEPCIUNII CABALA ÎN PRACTICĂ” 

Invitați: Cosmin Popa și Gheorghe Știrbu 

14.05.2017, ora 15.00 – 15.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 

LANSAREA ULTIMELOR APARIŢII EDITORIALE DIN COLECŢIA „SOPHIA 

Estetica fenomenologică după centenar. Perspective istorice și tendinţe actuale, autori: Mădălina Diaconu, Christian 

Ferencz-Flatz (editori) 
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Volumul de față redă lucrările colocviului anual al Societății Române de Fenomenologie din 2015, reunind contribuții asupra relației dintre 

discursul teoretic și practica artistică, asupra teoriei literaturii și a imaginii, a filmului și a dansului, precum și asupra esteticii mediului. Co-

ordonatorii volumului dedică această selecție din cercetările actuale de estetică fenomenologică provenite de la cercetători români, origi-

nari din România sau activi în prezent în România, In memoriam Profesorului Walter Biemel, care a fost președintele onorific al Societății 

Române de Fenomenologie încă de la înființarea acesteia și a decedat în martie 2015, în vârstă de 97 de ani, la Aachen. 

Idee şi expresie. Călătorie în lumea formulelor filosofice, autor: Constantin Sălăvăstru 

Lucrarea ia în atenție un tip de secvență discursivă din diversitatea de forme ce alcătuiesc discursul filosofic: formula filosofică. Destul de 

puțin intrată în atenția cercetărilor de profil, formula filosofică pare a fi depozitara unui evantai destul de întins de sugestii explicative ca-

re ar putea concura la înțelegerea mecanismelor discursive prin care îşi face loc în gândirea cititorului ideea filosofică. 

Nimicul absolut. Pentru o fundamentare a dialogului dintre budism şi creştinism, autor: Hans Waldenfels 

Traducere de Ana-Maria Rusu. Prefață de Keiji Nishitani. Notă asupra ediției de Pr. prof. Nicolae Achimescu. Hans Waldenfels, teolog cato-

lic și cunoscător al universului budist japonez, își propune în Nimicul absolut stabilirea unui dialog între creștinism și budism, pornind de 

la incursiunile în teologia occidentală a ființei și cea orientală a ne-ființei și trasând câteva punți de legătură prin intermediul limbajului 

negativ, respectiv al teologiei apofatice. 

Invitați: Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru, Conf. univ. dr. George Bondor, Lect. univ. dr. Alex Tofan, Lect. univ. 

dr. Alexandru Grădinaru  

14.05.2017, ora 15.30 – 15.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Teatru 

„UN CAL TÂNĂR” 

RECITAL cu: Mariana Dumitrache, Diana Hatmanu, Alexandra Macovei, Nicoleta Miru, Maria Radu, Paula Nicules-

cu, Tudor Ostafie, studenți în anul III la Actorie/Păpuși – Marionete. Coordonator: Dumitriana Condurache 

 

14.05.2017, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Pa-

las Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA (X) LIBREX 

„OCTAVIO PAZ – OMAGIU ȘI PROFANARE” susținută de MIGUEL MALDONADO, poet, 

editor, diplomat, fost atașat cultural al Ambasadei Mexicului în Kenia 

Despre conferinţă: 

Desprinsă din lucrarea Octavio Paz. Hommage et profanation pe care tânărul creator și cercetător mexican Miguel 

Maldonado a publicat-o în anul 2014 la editura prestigiosului Centru Național de Cercetare Științifică (CNRS) din 

Paris, conferința acestuia îl are în centrul său pe poetul, eseistul și diplomatul mexican Octavio Paz (1924 – 1998). 

Acesta e cunoscut nu numai pentru faptul că i s-a acordat Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1990, ci și pen-

tru că este, cu adevărat, una dintre personalitățile cele mai complexe ale Americii Latine. De altfel, nu poetul care 

ne-a lăsat volumele No pasaran, Libertad bajo palabra sau Hijos del aire este eroul acestei conferințe, ci omul preo-

cupat de soarta semenilor, gânditorul trecut prin religiile și filosofiile lumii, intelectualul rafinat și cult, care s-a 

nutrit din marxism, suprarealism, existențialism, budism, hinduism. Să nu uităm că preocuparea continuă a lui Oc-

tavio Paz pentru lărgirea orizontului cunoașterii, pentru depășirea finitudinii prin creație a impresionat până și ju-

riul Academiei din Stockholm, care, în motivația acordării Premiului Nobel pentru Literatură, sublinia tocmai aces-

te calități ale marelui om de cultură mexican: premiul se acordă „pentru a onora scrierile pasionate de orizonturi 

largi, caracterizate de inteligență senzuală și integritate umanistă”. Singurătate existențială sau mântuire prin 

creație? Iată o fascinantă temă de meditație pe care o propune nu doar opera lui Octavio Paz, ci și conferința lui 

Miguel Maldonado. 

„E posibilă recuperarea realității lui Miguel Maldonado pornind de la acest volum «Zăbovind pe detalii», scurtă trecere în revistă a operei 

sale, în care cititorul va aprecia un poet a cărui naturalețe atinge un registru agreabil, ce se desprinde de solemnitatea consolidată ca o 

estetică hegemonică în tradiția poeziei mexicane.” (Gustavo Iñiguez) 
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Despre autor: 

Deținător al unui masterat în Ştiințe Politice la BUAP Puebla şi la McGill Montreal, Miguel Maldonado (născut în Puebla, în 1976) şi-a susți-

nut doctoratul în Ştiințe Sociale la Universitatea Sorbona din Paris. A fost ataşat cultural al Ambasadei Mexicului în Kenia, a fost redactor-

şef al revistei literar-culturale „Revuelta”, este diplomat şi director al revistei „UNI”. A primi t Premiul Național de Poezie Tânără „Gutierre 

de Cetina” în 2006, dar este şi laureat al Premiului Național de Poezie „Joaquín Xirau” (2016). Volumele sale de poeme au fost traduse în 

germană, portugheză, arabă şi franceză. De asemenea, a fost inclus în numeroase antologii de poezie latino-americană, apărute atât în 

țară, cât şi în străinătate. Printre volumele de poezie şi de eseuri pe care Miguel Maldonado le-a publicat, figurează şi: „Poesía Magia 

Corriente” (Estraza ediciones, 2004), „La carne propia” (Colibrí, 2006), „Ciudadela” (CONACULTA 2008), „Los buenos oficios” 

(CONACULTA, 2010), „S'attarder aux détails” (Antología, Canadá, Écrits de Forges-Mantis Editores, 2011), „Una gota” (Tokio: One stroke, 

2012, cu grafica lui Katsumi Komagata), „Lobos” (Taller Ditoria, 2012), „420 golpes” (Book Thug / Mantis, 2012), „Octavio Paz. Hommage 

et profanation” (CNRS, 2014), „El libro de los oficios tristes” (Monte Carmelo / Destrazas Ediciones, 2015) „Bestiario” (Aldus, 2015), cartea 

audio „Detenimiento” (2015), „Al circo” (Impronta, 2016).  

14.05.2017, ora 17.00 – 17.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura CRONEDIT Iași / Editura TROVANT Iași 

LANSARE DE CARTE în prezența autorului MIGUEL MALDONADO, moment urmat de o SESIUNE DE AUTOGRAFE 

Lansarea volumului Detenimiento / Zăbovind pe detalii (CRONEDIT) și lectură publică din Las horas y los oficios / 

Orele și muncile (volum în pregătire la Editura TROVANT Iași, Colecția „LIBREX. Primăvara cărților la Iași”)  

14.05.2017, ora 18.00 – 18.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

PALATUL COPIILOR Iași 

SPECTACOL ARTISTIC – COR DIVERTISMENT. Coordonator: Prof. Anca Apetroaiei 

14.05.2017, ora 19.00 – 19.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente,  

Palas Mall, Atrium, nivel 0  

CONFERINŢA (XI) LIBREX 

„ALFREDO R. PLACENCIA SAU CONSTRUCŢIA SEMANTICĂ A DURERII” susținută de 

JORGE SOUZA, poet mexican, ziarist şi doctor în lingvistică 

Despre conferinţă: 

Alfredo R. Placencia (Jalostotitlán, México, 1875; Tlaquepaque, 1930) a fost poet și preot catolic. Viața i-a fost mar-

cată de durerea pierderii unor ființe foarte dragi și apropiate, ca și de neîncetatele dispute și rupturi cu ierarhia 

ecleziastică, dispute care l-au forțat să slujească în vreo douăzeci de orășele din statul Jalisco. A fost obligat să ia 

calea exilului și a trăit în Statele Unite ale Americii și în Salvador. Poezia sa, care este un fel de jurnal literar, re-

flectă perioadele și încercările din viața sa care l-au marcat cel mai mult: construcția semantică a durerii ca un ori-

zont al propriei existențe și o intimitate pasionată și rebelă. Unul dintre cele mai cunoscute și mai reușite poeme 

ale sale, „Dumnezeul orb”, începe cu următoarele versuri: „Astfel ești mai frumos, răstignit, ți-ai dori să faci rău, 

dar nu poți”, rânduri ce ar putea părea blasfematorii. În 1930, Alfredo R. Placencia moare în brațele tovarășei sale 

de viață, mult mai tânără decât el. Creatorul mexican este o figură intensă și devastată. Poemele sale, încărcate de 

o forță captivantă, au fost publicate în nouă volume, cele mai multe dintre ele apărute postum, ca o mărturie a 

trecerii sale prin lume. 

„Antologia se deschide cu o privire cosmogonică despre geneză, prin înfățişarea prezenței și a individualității: a fi în lume; trece la stabili-

rea unor legături de dragoste ca o modalitate de a se dezvolta în interiorul corpului, prin a fi pe pământ la rândul său; și vine reflecția asu-

pra luptei pentru existență și, spre final, acesta e rezultatul: moartea care, cu figura îngerului, evită un sfârşit decisiv și deschide posibili-

tatea (metafizică?) a întoarcerii.” (Gustavo Iñiguez) 

Despre autor: 

Jorge Souza Jauffred (Guadalajara, Jalisco) este poet, ziarist şi doctor în lingvistică. Coordonează Centrul de Cercetări Filologice al Univer-

sității din Guadalajara. A fost invitat să-şi citească poezia nu doar în numeroase oraşe mexicane, ci a participat şi la prestigioase întâlniri şi 

festivaluri literare din diferite țări. Este membru al Consiliului Universităților Mexicane, face parte din Consiliul de Stat pentru Cultură şi 

http://destrazas.com/
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Arte, din Comisia Interinstituțională pentru Învățământul Superior de Artă, din Seminarul de Cultură Mexicană şi din Societat ea Emerită 

de Geografie şi Statistică. Este autor a unsprezece volume de poezie şi coautor al altor zece cărți de studii şi antologii poetice din diferite 

țări. A publicat numeroase articole despre literatură în reviste culturale și de specialitate. Între 2004 şi 2013 a fost director pentru literatu-

ră al Guvernului din Statul Jalisco. A obținut numeroase şi prestigioase premii literare. În prezent, are şi o rubrică săptămânală despre lite-

ratură în „Milenio Jalisco” şi dirijează programul săptămânal de radio „Ahuehuete”. Iată şi câteva din titlurile publicate: „Tela de araña”, 

„Sabedores tristísimos de ningúun remedio”, „Luz que no vuelve”, „Saliva de qué dioses” şi „En las manos, la niebla”. 

14.05.2017, ora 20.00 – 20.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura CRONEDIT Iași / Editura TROVANT Iași 

LANSARE DE CARTE în prezența autorului JORGE SOUZA, moment urmat de o SESIUNE DE AUTOGRAFE 

Lansarea volumului Hacia la otra orilla. Antología mínima / Spre celălalt ţărm. Antologie minimă (CRONEDIT) și lec-

tură publică din Mientras llega el olvido / Cînd vine uitarea (volum în pregătire la Editura TROVANT Iași, Colecția 

„LIBREX. Primăvara cărților la Iași”) 

 

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  IIII,,  zzoonnaa  IIII  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

14.05.2017, ora 10.05 – 10.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

LANSARE DE CARTE 

La margine de meditaţie, poeme de Corina Gherman 

Prezintă: Prof. Livia Ciupercă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi; Lector univ. dr. Doina Guriță, 

membră a Uniunii Jurnaliştilor şi Scriitorilor de turism, Filiala Iaşi  

14.05.2017, ora 10.30 – 10.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

CĂTĂLINA ORȘIVSCHI, profesor, membră a Uniunii Epigramiştilor din România şi a Academiei Libere ,,Păstorel’’, Iaşi 

LANSAREA CĂRŢILOR  

Pe cărările sufletului meu, poezie lirică 

Realităţi pe unde vesele, poezie umoristică 

Cântând în strună epigramei, cronici rimate ale festivalurilor de umor 

14.05.2017, ora 11.00 – 11.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ASOCIAŢIA ROMÂNO-JAPONEZĂ HIMAWARI. Preşedinte interimar şi coordonator al departamentului de creație 

Elena Armeanu 

WORKSHOP DE JOCURI JAPONEZE 

14.05.2017, ora 12.00 – 12.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

ASOCIAŢIA ROMÂNO-JAPONEZĂ HIMAWARI. Preşedinte interimar şi coordonator al departamentului de creație 

Elena Armeanu 

ATELIER DE MANGA 

14.05.2017, ora 13.00 – 13.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Asociația „UNIVERSUL PRIETENIEI” Iaşi 

„VALORI ŞI CRITERII ESTETICE IMPLICATE ÎN CRITICA DE ARTĂ”, dezbatere pe marginea volumului cu acelaşi titlu 

publicat de Prof. univ. dr. Mihai Păstrăguş 

14.05.2017, ora 14.00 – 14.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura ARTES a UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE „GEORGE ENESCU” IAȘI 

LANSAREA VOLUMELOR 
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Laura Bilic, Dramaturgia românească post-decembristă. Texte, autori, spectacole 

„Istoria românilor din ultimii cincizeci de ani este construită pe ideea de libertate – restricționarea acesteia, absența acesteia, interzicerea 

ei, câștigarea ei și, în final, excesul de libertate – și, cum libertatea politică şi cea socială o determină clar pe cea de exprimare şi cea de  

manifestare, dramaturgia este o oglindă fidelă a epocilor trăite. Am vizat, în carte, trei perioade majore din istoria și dramaturgia româ-

nească – cea comunistă, de tranziție și actuală. Astfel, lupta cu cenzura şi lipsa libertății de exprimare urmate de câştigarea unei l ibertăți 

fragile în care dramaturgii «au învățat» să scrie independent de norme, să scrie în echipă (alături de regizori, actori, chiar şi spectatori), 

sunt metamorfoze pe care lumea teatrală le-a trăit în ultimele decenii. Peisajul teatral actual este work in progress...” 

Ioana Bujoreanu, Marin Iorda – Schiţă de portret. Teatrul Naţional din Iași (stagiunea 1947 – 1948) 

În anii care schimbă din temelii sistemul de valori din România (după al Doilea Război Mondial), directorii Teatrului Național păstrează  

echilibrul între exigențele cenzurii politice și repertoriul unei instituții de prestigiu. Omul de teatru și de cinema – Marin Iorda – este pro-

fesionistul rafinat și competent. Regia și scenografia pe care le semnează sunt garanții ale unor spectacole de calitate, unele cu valoare de 

experiment teatral. Încurajează debutul unor tineri talentați, precum pictorul Mircea Matcaboji. Atenuând presiunea factorului politic, 

care se exercită de multe ori în forme absurde, directorii au impus pentru instituție un anumit statut de respectabilitate, pe care nici au-

toritățile comuniste nu au îndrăznit să le încalce. 

Dumitriana Condurache, La limita cuvântului. Despre cuvântul poetic în teatru 

Cartea analizează expresivitatea cuvântului poetic în teatru, de la textele de la care se porneşte până la modalitățile alese pentru a fi re-

prezentate, trecând prin pregătirea la toate nivelurile actorului care poate susține acest fel de teatru: poetic. Ca elemente de originalita-

te, capitolele despre stil şi rostire în marea dramaturgie, despre ritm dramatic şi ritm poetic, de asemenea, analiza ritmică, în vederea ros-

tirii, pe texte eminesciene din manuscrise, dar şi elemente ale metodei David Esrig, cât şi noțiuni referitoare la practica vorbirii scenice, 

cum ar fi spațializarea vocii. În carte se îmbină studiul şi exemplele practice cu calitățile de eseu ale scriiturii. 

Iuliana Moraru, Influenţa poieticilor teatrale în dezvoltarea Atelierului experimental 

Orice artă trăieşte şi se desăvârşeşte prin cei ce au încercat să facă mai mult decât se făcuse până atunci, angajându-se, în suişul lor, pe căi 

încă neştiute. Procesul poate fi urmărit şi în teorie, şi în practică. Pe câțiva din maeştrii teoriei i-am cuprins în lucrarea intitulată Influenţa 

poieticilor teatrale în dezvoltarea Atelierului experimental, conştienți fiind însă că această galerie de formatori este mult mai cuprinzătoare. 

Așadar, lucrarea cuprinde idei comentate din teoriile teatrale ale lui Stanislavski, Meyerhold, Jerzy Grotowski, Mihail Cehov, Peter Brook, Euge-

nio Barba, Lee Strasberg, Andrei Şerban. Astfel, am configurat cu fiecare capitol un instrument ajutător ce poate servi oricărui tânăr actor în 

descifrarea drumului de la joc la artă, demers aflat la granița dintre intuiție şi analiză. Cu ajutorul metodelor pe care le-au elaborat, am încercat 

să oferim o imagine, care sperăm că îşi are complexitatea ei, a Atelierului experimental, care nu a rămas acelaşi de-a lungul vremii. 

Oana Sandu, Modernitatea clasicului Molière 

Volumul Modernitatea clasicului Molière își propune să readucă în fața cititorului român complexitatea fenomenului Molière, accesibili-

zând înțelegerea operei sale – urmărind aspectele biografice, tematice, sursele de inspirație –, antrenând un spectru cât mai amănunțit 

privitor la viața, creația şi personalitatea dramaturgului. 

Irina Scutariu, Educaţia și expresia vorbirii scenice. Curs, anul I, Licenţă, domeniul Teatru  

Cartea Educaţia și expresia vorbirii scenice este o lucrare care urmărește temele de curs ale disciplinei „Vorbirea scenică” din primul an de 

licență și care cuprinde informații teoretice ale temelor prezente în fișa disciplinei. Cele douăsprezece capitole au o parte aplicativă în cadrul 

orelor individuale sau de grup. Studenții vor avea parte și de planșe în format video, de prezentare a celor cuprinse în curs. Textul cuprins în 

carte va fi supus unui dialog deschis cu studenții astfel încât aceștia să înțeleagă atât partea teoretică care ține de formarea lor ca actori cât 

și cea de antrenament fono-respirator care le vor menține performanțele în domeniu. Un câștig al cursului este, credem, maniera flexibilă de 

predare a problematicii care ține seama permanent de noile tendințe apărute în arta rostirii cuvântului la noi și în alte țări. 

Anca Zavalichi, Spectacolul-recital în teatrul de animaţie 

Lucrarea este o pledoarie pentru recital în teatrul de animație, cu scurte incursiuni în istoria teatrului, dar și în laboratoarele unor păpu-

șari de gen, dacă nu desprinși din contemporaneitate, măcar dintre cei care au contribuit la pofilul actual al acestei arte. Din cuprins: Câ-

teva ipostaze ale autorului de recital păpușăresc de-a lungul istoriei, Artiști-păpușari creatori de recital, Monolog despre recital în tea-

trul de animaţie. 

Moderator: critic Ioana Petcu. Invitat: Diana-Beatrice Andron, Director al Editurii ARTES a UNAGE 

14.05.2017, ora 15.00 – 15.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0 

Editura EIKON București 

LANSĂRI DE CARTE 

O lună în confesional – Convorbiri cu Liviu Antonesei, ediția a II-a, revizuită și adăugită de Nicoleta Dabija  
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„Dialogurile reunite aici sunt o incursiune în aspectele intime ale eului, existenței și lumii în care trăiește Liviu A ntonesei. Intimitatea este 

refăcută, treptat sau printr-o mișcare de spirală, în multiplele ei înțelesuri. Ne întâlnim cu eul profund, pe care omul îl cunoaște și cunoa ș-

te când rămâne singur cu sufletul său, cu eul cotidian, care face trecerea simplă de la o zi la alta și servește, deopotrivă, ca spațiu deschis 

evenimentelor periodice, cu presupozițiile ultime viabile în timpul acordat vieții, toate acestea justificate prin confruntarea cu dimensiu-

nea concretă a existenței. Cartea a rezultat din activitatea dialogală practicată vreme de o lună, timp în care scriitorul a fost luat și a răs-

puns zilnic la întrebări. Cunoscută fiind disponibilitatea lui Liviu Antonesei pentru conversație și confesiune, sincer și deschis cu el însuși și 

cu interlocutorul «potrivit», dispus să se întoarcă la sine încă o dată, cu ajutorul celuilalt, prin mijlocirea întrebărilor, conversațiile caută 

liber cum anume dorința de comunicare și nevoia de destăinuire sunt reținute de un spirit care valorifică singurătatea, dar care, deopotri-

vă, ia parte, se implică și/sau reacționează la evenimentele personale, sociale, politice.” (Nicoleta Dabija) 

Captiv în regatul celor două coroane de Mihai Sipoș 

„Un roman pentru adolescenții de la 10 la 100 de ani, iubitori de SF, de aventuri în lumi necunoscute, de povești de dragoste și, nu în ulti-

mul rând, de șah. O carte de aventuri care reușește să demonstreze că frica în fața neprevăzutului este o energie ce nu poate fi învinsă de-

cât prin calm și – uneori – prin acceptare.” (Mihai Sipoș) 

Mersul pe ape de Mariana Sipoș, ediția a III-a, prefață de Nicolae Breban 

„Mersul pe ape este romanul unei tinere femei, Tana, ce traversează medii diferite încărcate de o puternică atmosferă – cel rural, cu deo-

sebire, e pictat în culori tari, cu o enormă atenție pentru detaliu – și care nu reușește să distingă în tot ce o înconjoară – obiecte sau ființe 

– un sens al ei sau al lumii din jurul ei, trivializată de totalitarism. «Un om înfrânt» – s-ar fi spus cu câteva decenii în urmă. O tânără femeie 

ce are la oraș – în orașul corupt de falsul socialism – nostalgia naturii, a satului, așa cum el nu fusese niciodată. Între patriarhal și ideal, o 

utopie întoarsă pe dos unde singură natura surprinsă cu acuitate și foame candidă, copilărească, de forme pure, mai păstrează reperele 

umanității, ale demnității umane văzute ca o condiție a ființei.” (Nicolae Breban) 

Prezintă: Valentin Ajder și prietenii săi 

 

AAggoorraa  EEXX  LLIIBBRRIISS  IIIIII,,  zzoonnaa  IIIIII  ddee  eevveenniimmeennttee,,  PPaallaass  MMaallll,,  AAttrriiuumm,,  nniivveell  00  

14.05.2017, ora 11.00 – 13.00, Agora EX LIBRIS III, zona III de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 1, Zona Intersport 

PALATUL COPIILOR Iași 

ATELIER „REALIZARE COPERTĂ DE CARTE”. Coordonator: Prof. Mădălina Toma  

14.05.2017, ora 11.00 – 13.00, Agora EX LIBRIS III, zona III de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 1, Zona Intersport 

PALATUL COPIILOR Iași 

ATELIER „GRAFICĂ DE CARTE”. Coordonatori: Prof. Dana Ungureanu și Prof. Marina Antohi 

 

EEXXPPOOZZIIŢŢIIII  DDEE  AARRTTEE  VVIIZZUUAALLEE  LLAA  LLIIBBRREEXX  22001177  

„Nu vreau ca viața să imite arta. Vreau ca viața să fie artă.” (Ernst Fischer) 

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona AMO PRESS – HUMANIC, Palas Mall, Str. Palas  

nr. 7A, Iaşi 

Galeriile de Artă „TOP ART – Casa Cărții” în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România 

EXPOZIŢIA „SPAŢIUL ROMÂNESC ÎN ARTELE PLASTICE”. Curatorul Galeriei, pictorul Mihai Coțovanu  

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializarea 

Modă – Design vestimentar, studenții din anul I: Natalia Burlacenco, Geanina Ciobanu, Doina Cuflic, Ioana Ştefania 

Dumitraş, Teona Denisa Iordache, Octavian Ilie Marina, Bianca Rusu, Lorena Alexandra Ursache. Coordonatori: 

Conf. univ. dr. Cornelia Brustureanu, Lector univ. dr. Cristina Hîrțescu, laborant Cristina Filote 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „COALA DE HÂRTIE” (vestimentații realizate din hârtie albă)  
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10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

EXPOZIŢIA INTITULATĂ „ATELIER DESIGN. IDEI CREATIVE: DESIGN DE PRODUS, GRAFIC DESIGN ŞI DESIGN AMBI-

ENTAL”. Participă profesorii: Ligia-Magda Sficlea, Jeni Pralea, Dan Micu, Monica Pop, Ilie Krasovschi, Mihai Albu, 

Silviu Buraga, Elena Şoltuz, Tiberiu Pop, Loredana Gașpar, Valentin Bădărău, Alexandra Ghioc, Teodor Silviu Stan-

ciu împreună cu studenții Specializării Design, Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

10 – 14.05.2017, ora 10.00 – 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelul 1, zona UNICARD – ENEL, Palas Mall, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializarea 

Artă murală – Ceramică 

EXPOZIŢIE SPECIALIZĂRII ARTĂ MURALĂ – CERAMICĂ. Participă studenții: Marinela Boicu, Andreea Cioară, Daniel 

Doboş, Georgiana Grădinariu, Sebastian Pomparău. Coordonatori: Prof. univ. dr. Mihai Pamfil, Lector univ. dr. 

Ramona Biciuşcă, Lector univ. dr. Adrian Stoleriu 

 

CCĂĂRRŢŢIILLEE  ŞŞII  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

„Îmi imaginez Paradisul ca pe un fel de bibliotecă.” (Jorge Luis Borges)  

14.05.2017, ora 10.00 - 20.00, Standul Bibliotecii „Gheorghe Asachi” Iași, Atrium nivel 0, Palas Mall Iași 

BOOK-CROSSING (Schimb de cărți – ia o carte și pune alta în loc). Promovarea ofertei culturale a Bibliotecii.  

Înscriere și eliberare permise de intrare la Bibliotecă (GRATUIT!) 

  

14.05.2017, ora 22.00, Palas Mall, Atrium, nivelurile 0 şi I, Str. Palas nr. 7A, Iaşi 

Sfârşitul ediției cu numărul XXV a TÂRGULUI DE CARTE LIBREX 

... cu gândul la ediţia LIBREX 2018. Către un alt sfert de veac de cărţi la LIBREX Iași! 
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