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Ana-Maria Lazăr Diaspora 15 aprilie 2011

Florentin Smarandache

Florentin Smarandache a publicat peste 75 de cărţi şi 100 de articole şi note ştiinţifice, a scris poeme, proză scurtă, un roman,
teatru.

Nominalizare Premiul Nobel pentru Literatura 2011

Disident pe vremea lui Ceaușescu, fuge în Turcia în 1988 unde stă în lagărul de refugiați politici doi ani de zile efectuând
munci din cele mai diferite, până obține viza de emigrare în America, unde ajunge în primăvara lui 1990. Peripețiile și
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pățaniile din lagăr și exil le descrie pe larg în jurnalele sale publicate.

În literatură a inițiat curentul de avangardă numit paradoxism la care au participat peste 300 de scriitori de pe glob (vezi cele
patru antologii paradoxiste internaționale apărute), iar în artă a tipărit doua albume de ‘Out-Art’ (2000 și 2002).

Smarandache este profesor de matematică la Universitatea New Mexixo din Statele Unite ale Americii şi a primit Medalia de
Aur pentru Ştiinţă în 2010 de la Academia de   Ştiinţe “Telesio-Galilei” (organizaţie neguvernamentală internaţională cu
sediul în Marea Britanie).

Tag-uri: Academia Daco-Română, Florentin Smarandache, Medalia de Aur pentru Ştiinţă, Nobel, paradoxism, Premiul
Nobel pentru Literatură
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