miercuri, 20 iunie 2018

Întâlnire cu scriitorul George Arion,
astãzi, la Biblioteca Judeteanã
Vaslui
miercuri, iunie 20, 2018, 3:00
Stire din categoria Actualitate
Astãzi, începând cu ora 15.00, Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu
Spãtarul” Vaslui lanseazã invitatia la o nouã conferintã din seria „Dupã-amiezi
culturale la Vaslui”. De data aceasta, profesorul universitar Constantin Dram,
coordonatorul acestei activitãti, l-a invitat sã conferentieze pe cunoscutul scriitor
George Arion, care a pregãtit comunicarea cu titlul „Enigmele romanului politist,
Istoria unui personaj: Andrei Mladin”.
Invitatul din aceastã lunã este fiul profesorului vasluian Gheorghe Arion, originar
din comuna Vinderei, scriitor si autor al mai multor monografii dedicate meleagurilor
natale. George Arion este un prolific autor de romane politiste, poet, prozator, eseist,
publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, institutie care l-a premiat in
mai multe randuri. Aparitia primului sãu roman politist, Atac in bibliotecã, in 1983,
l-a determinat pe criticul Ovid S. Crohmãlniceanu sã afirme cã ‘incepem sã avem si
noi un roman politist autohton’. Iatã cateva spicuiri din opera sa: romane –
Profesionistul. Tintã in miscare (1985), Pe ce picior dansati? (1990), Crimele din
Barintown (1995), Necuratul din Colga (2004), Crime sofisticate (2009), Fortãreata
nebunilor (2011), Insula cãrtilor (2014), Maestrul fricii (2017) s.a.; poezie – Copiii
lãsati singuri (1979), Amintiri din cetatea nimãnui (1980), Traversarea (1997), Uite
cine nu vorbeste (versuri pentru copii, 1997); teatru si operã – Autograf – monolog
dramatic, 150 de spectacole la Teatrul National Bucuresti, Scena crimei sau Caruselul
ucigasilor – tragicomedie politistã difuzatã la Radio Romania Actualitãti in 2008
montatã pentru prima oarã la Teatrul ßTudor Vianu’ din Giurgiu s.a. Pentru cei
interesati, in colectiile Bibliotecii Judetene Vaslui se regãsesc numeroase titluri
semnate de George Arion, printre care: Interviuri (3 vol., 1979), Trucaj (roman, 1986),
Profesionistul (roman, 2011), Sufocare (roman, 2012), Cameleonul (roman, 2009),
Cele mai frumoase 100 de interviuri (2011), Atac in bibliotecã (roman, 1983), Copiii
lãsati singuri (poezii, 1979), Fortãreata nebunilor (roman, 2011), Spioni in arsitã
(roman, 2015), Detectiv fãrã voie (roman, 2009), Crime sofisticate (roman, 2009),
Amintiri din cetatea nimãnui (versuri, 1980), Pe ce picior Dansati?, Misterul din
fotografie (romane, 1991), Profesionistul, Tintã in miscare (romane,1985).
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