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Invitatul celei de a doua întîlniri LIT. FRONT-LINE 90’ 
este Marin Mălaicu-Hondrari, unul dintre cei mai în vogă 
prozatori din literatura română contemporană. Primul său 
roman a apărut în 2006 la editura Vinea, find reeditat doi 
ani mai tîrziu de Cartea Românească. Aceeaşi editură i-a 
publicat la începutul acestui an şi cea de a două carte de 
proză.  
Iată felul în care alege autorul să-şi descrie cele două 
volume: „Am scris Cartea tuturor intenţiilor între 
ianuarie şi iulie 2006, în Córdoba, Andalucía, într-o rulotă 
ce-i aparţinea lui Rafael Ayuso Escobar. Cred că nu 
greşesc spunînd că am scris-o într-o noapte care a durat 
şase luni de zile. Cei care vor citi cartea pînă la capăt vor 
înţelege ce vreau să spun.” şi „Un bărbat cutreierînd 
Europa pe urmele unei femei căsătorite, Stăpîniţa şi trei 
prieteni obsedaţi de poezie, două femei din Argentina şi 
iubirea lor aproape imposibilă, iată tot ce ştiam cînd am 
început să scriu Apropierea. […] Aştept eu prea multe 
lucruri extraordinare? Da, da; şi asta numai gîndindu-mă 
că nu încetez a crede într-o iubire fără sfîrşit, în vis şi 
poezie. Aşa cum nu încetez a crede în autor-carte-cititor, 
acest triunghi amoros de o tensiune aproape 
insuportabilă.”  
Iată şi felul în care se referă Mircea Cărtărescu la acest 
scriitor şi prima sa carte: „ Este o mare bucurie ca, într-o 
zi – după ce de ani întregi s-au prăbuşit peste tine tone 
de cărţi inutile, necinstite, snoabe, mincinoase, neruşinate 
sau numai plictisitoare –, să dai şi de o carte, în fine, 
adevărată. Am avut acest rar noroc cînd am descoperit 
Cartea tuturor intenţiilor a lui Marin Mălaicu-Hondrari.”  

 
 
 
Pe 16 decembrie îl aşteptăm pe Marin Mălaicu-Hondrari la Cluj, pentru a discuta timp de 90 de minute despre 
„experienţa spaniolă” şi asumarea unui filon hispanic al literaturii, despre viaţa şi munca la Sîngeorz-Băi şi drumul de 
aici spre Cartea Românească, despre recunoaştere, profesionalism şi responsabilitate literară, despre diverse excese 
şi munca îndîrjită din spatele cărţilor, despre prietenie şi iubire - cu alte cuvinte, despre tot ce va părea să conteze în 
existenţa scriiitorului şi a literaturii sale. Vă aşteptăm la ora 18:45 în ceainăria librăriei Cărtureşti din Iulius Mall 
pentru o întîlnire reală cu Marin Mălaicu-Hondrari.  
 



 
 
 
 

    
 
 
 
Despre LIT. FRONT-LINE 90’ 
 
LIT. FRONT-LINE 90’ vă propune întîlniri lunare de cîte o oră şi jumătate cu scriitori români, atît prozatori cît şi poeţi, 
care împing producţia literară autohtonă dincolo de graniţele ei (culturale, stilistice, tematice, geografice etc.). Întîlniri 
cu oameni aflaţi în prima linie a literaturii române, aşadar o ocazie de a înţelege de unde vine aceasta şi încotro se 
îndreaptă.  
 
Pornind de la premisa că majoritatea evenimentelor literare „cu tradiţie” (cu interminabilele lor discursuri critice, lectura 
grăbită  şi dialogul haotic cu publicul) nu reuşesc să creeze un contact real cu autorul, o înţelegere cît de cît exactă a 
resorturilor care-l fac să scrie şi a mizelor sale literare, LIT. FRONT-LINE 90’ vrea să vă ofere posibilitatea de a 
cunoaşte omul din spatele cărţilor, de a arunca un ochi (nu indiscret, doar curios) asupra vieţii sale, pentru a înţelege 
felul în care ea se leagă de scrierile lui, şi asupra muncii lui, urmărindu-i strădaniile, bucuriile şi dezamăgirile.  
 
Întîlnirile LIT. FRONT-LINE 90’ sînt gîndite ca un dialog între scriitor şi moderator pe marginea literaturii, a scrisului, a 
publicării, a succesului sau insuccesului de piaţă, a asumării condiţiei de scriitor şi a şanselor pe care acesta le are în 
România de azi. Acest dialog va fi punctat de două momente de lectură din cărţi diferite şi de o pauză, ultimul sfert de 
oră fiind rezervat publicului, care poate adînci temele deja atinse sau poate deschide subiecte noi de discuţie.    
 

 

 

 


