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18.11.2015 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Lansare de carte inedită la Târgul Internațional Gaudeamus 

Viața de “suedeză” a Cameliei Iulianei Radu, 

povestită în versuri, în cartea “Norr” 
 

 Vineri, 20 octombrie 2015, începând cu ora 14, una dintre cele mai în 

vogă poete la ora actuală, Camelia Iuliana Radu, lansează volumul de 

versuri contemporane “Norr”, la Târgului Internațional de carte Gaudeamus, 

care va avea loc în Pavilionul Central Romexpo din București. Despre cartea 

apărută la Editura ”TracusArte”, ”Norr”, prozatorul și criticul literar Ioan 

Groșan spune in Prefață: ”Cu acest volum, Camelia Iuliana Radu se aşează 

acolo unde îi era locul: pe primul raft al poeziei contemporane româneşti”. 

 Volumul a luat naștere în urma întâlnirii autoarei cu spațiul cultural scandinav, a aventurii 

spirituale și culturale pe care poeta a avut-o în Stockholm și a fost pregătit timp de 2 ani până 

să ia drumul tiparului. În cele trei capitole ale cărții “Norr”, Camelia Iuliana Radu redă emoțiile pe 

care le simte un român departe de casă și cum, ușor-ușor, spiritul înghețat al Nordului își face 

loc în inima ardentă a unei sudiste pur-sânge.  

În ținutul scandinav, poeta trăiește experiențe contradictorii, în care obiceiurile de o viață 

se confruntă cu o lume diferită: a fost “bad girl” în Stockholm, la interpelări răspunde în limba 

română din rațiuni sentimentale și află de ce e bine să dormi cu patul orientat spre Nord. În 

același timp, poeta exprimă și emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se despartă 

de fiul ei, reîntâlnirea cu bărbatul iubit, plecat pentru o vreme în Orientul Mijlociu și, în final, 

momentele reîntoarcerii în România, încărcate de entuziasm și ușoară nostalgie.  
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Coperta volumului este un colaj realizat de autoare, în care este integrat 

biletul de avion ”vinovat” de această călătorie spre Nordul Europei. De altfel, la cererea 

prietenilor săi de pe Facebook, autoarea va aduce la lansare și caietul original cu schițe și 

poezii scrise în Stockholm. Cartea va fi prezentată de cunoscutul prozator Cosmin Perța, 

directorul Editurii TracusArte.  

----------------------------------------------- 

Camelia Iuliana Radu s-a născut în 1959, în Slatina, dar până la vârsta de 30 de ani a locuit la 

Brăila. La vârsta de 8 ani îi este publicată prima poezie într-o antologie a copiilor poeți, alături de Ion 

Mureșan, Ioana Crăciunescu, Ovidiu Papadima și alții. A înfiinţat şi a condus Cenaclul literar de 

avangardă Atelier XX, obţinând premii naţionale pentru creaţie artistică şi literară. A fost reporter TVR 

pentru emisiunile de copii şi mai târziu de tineret, a participat la organizarea de spectacole literare şi 

emisiuni în direct, fiind laureată a unui concurs internaţional de pictură, organizat de UNICEF, unde a 

obţinut o menţiune. Din anul 1990, locuieşte la Ploieşti, unde a fost jurnalist în domeniul cultural, iar 

pentru doi ani a fost directorul unei edituri.  

De asemenea, Camelia Iuliana Radu este primul autor strain care a tipărit un volum de poezie 

inspirat integral din frumusetea orientală a Sultanatului Oman. Prezentă cu versuri în diverse antilogii 

realizate de diferite edituri și/sau reviste, până în present a scris 12 volume de poezie. Îşi ilustrează 

singură volumele, având numeroase expoziţii de grafică de carte în mai multe oraşe din ţară (Braşov, 

Timişoara, Arad, Oneşti, Brăila, Ploieşti, Craiova). 

A fost remarcată de Tudor Opriş, Marin Sorescu, Alex Ștefănescu, Traian T. Coșovei, Ioan Es. 

Pop, Emilian Marcu, Aurel Pantea. 
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