
Centenarul nasterii lui Emil Cioran
Reuniunea Clubului DIALOG de la Universitatea " Alma Mater " din Sibiu, realizata in colaborare cu
Liga culturala " Romania-Franța" , este consacrata marți, 17 mai, centenarului nașterii lui Emil Cioran,
ganditorul roman plecat din Rașinari și universal recunoscut ca eseist de prestigiu si stilist francez
excepțional; decedat in 1995 la Paris. in programul manifestarii sunt cuprinse teme precum: Emil Cioran
licean la Sibiu, prezentata de conf. univ. dr. Anca Sirghie de la Universitatea " Alma Mater "-Sibiu,
Melancoliile lui Emil Cioran, expusa de conf. univ. dr. Doina Constantinescu de la Universitatea " Lucian
Blaga" -Sibiu, Din gandirea lui Emil Cioran, susținuta de prof. George Macovei de la Colegiul Național "
Gheorghe Lazar " din orașul nostru, și Repere identitare Romanesti in opera de tinerete a lui Emil Cioran,
de lector univ. drd. Ion Ciobanu de la Universitatea " Alma Mater "-Sibiu. 
  
  Serata dedicata marii personalitați de valoare a spiritualitații romanesti va continua cu recitalul intitulat
Cioran, l'homme du dernier etage, oferit sibienilor de actrița Genoveva Preda din Bucureșt, amintind de
cunoscutul spectacol cu care a facut timp de 10 ani ocolul Franței, spre a-l prezenta in felul ei vibrant pe
ganditorul roman in țara lui de adopție. Spectacolul acesta a devenit subiectul unei carți semnate de
Genoveva Preda si care urmeaza sa fie lansata in zilele urmatoare la Muzeul literaturii romane din
București. 
  
  Reuniunea culturala comemorativa se va desfașura astazi, cu incepere de la ora 18.00, in Sala de
conferințe a Corpului A al Universitații " Alma Mater " din Sibiu, str. Someșului nr. 57. Intrarea este
libera.
  
  (n. m. b.) 
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