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     În calitate de partener 

PROGRAMUL 
Evenimentelor culturale ce se vor desfăşura în  

Zilele comemorative „Octavian Paler“ 30 - 31 mai 2013,  
ediţia a V-a 

 
Loc de desfăşurare - Cetatea Făgăraşului 
 

Ziua I - 30 mai 
(Muzeul Ţării Făgăraşului) 

 
16:00 - cuvântul de deschidere adresat participanţilor de primarul Făgăraşului, Constantin Sorin Mănduc  
 
16:15 - 16:50 -  premierea elevilor de liceu care s-au clasat, în urma jurizării eseurilor lor, pe locurile I, II şi III, cu 
prezentarea selectivă a unor fragmente din lucrarea câştigătoare 
 
16:50 - 17:00 - Pauză 
 
17:00 - 19:00 - sesiune de comunicări - moderator prof. Cornel Teulea 
Prezintă:  
- Mihai Gâdea - invitat special 
- prof. univ. dr. Ştefan Borbely, critic şi istoric literar - „Eseul ca disciplină a libertăţii“ 
- dr. Mircea Moţ, critic literar şi eseist, inspector de specialitate la ISJ Braşov - „Octavian Paler. Pact autobiografic şi 
perspectivă ficţională“ 
- drd. Mihaela Bălan, profesor - „Octavian Paler, pendulări labirintice între istorie şi mit“ 
- prof. Liviu Ioani, publicist - „Un drum iniţiatic Lisa - Bucureşti via Făgăraş“ 
- Vasile Gogea, prozator, poet şi eseist - „Octavian Paler reflectat în jurnalele Monicăi Lovinescu“  
 

Ziua a II-a - 31 mai 
(Sala de festivităţi a Cetăţii) 

 
16:00 - 20:00 - spectacole de teatru, pe scena Sălii de Festivităţi din Cetatea Făgăraşului: 
- trupa „A4“ a Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil Braşov prezintă „Clinica sinucigaşilor“ de Gabriela 
Mihalache, regia Daniela Tăbăcaru. Durata 15 minute 
- trupa „Amprente“ a Liceului Teoretic „Grigore Antipa“ Braşov prezintă piesa „Nu sunt Turnul Eiffel“ de Ecaterina 
Oproiu, regia prof. Anca Băcanu. Durata 30 minute 
- trupa „Paradox“ a Liceului Teoretic Codlea prezintă „Scrisori imaginare“ după Octavian Paler - scenariu prof 
Gheorghe Cutieru, regia prof. Ioana Ursu. Durata 30 minute 
- pauză de 10 minute 
- trupa „Drama 84“ a Colegiului Naţional Radu Negru prezintă „Deşertul pentru totdeauna“ după Octavian Paler - 
scenariul şi regia Cornel Teulea. Durata 35 minute 
- Adrian Munteanu, actor şi poet (premiul pentru poezie acordat de USR Braşov în 2012 şi Premiul European de Poezie 
NUX, Milano 2012) prezintă un recital de sonete „Între om şi zeu“. Durata 20 minute 
- Teatrul Naţional Radiofonic - participare excepţională cu spectacolul (audio) „Apărarea lui Galilei“ după Octavian 
Paler - scenariul şi regia Gavriil Pinte. În distribuţie: Constantin Codrescu, Irina Petrescu, Mihaela Hărăbor şi alţii. 
Durata 60 minute 


