
DRAMATURGIE:

(toate piesele au fost scrise între 1985-1989)

„Profesor de ... admitere“ (premiera absolutã 1988 - Teatrul „M. Eminescu“ - Botoşani,

reprezentatã 1988-1990; Teatrul Naţional Radiofonic - 2001);

„Pronto - agent particular sau Marea Loviturã“ (Teatrul Naţional Radiofonic - 2002)

„Al Treisprezecelea Caesar“

„Londra, de la 3 la 5“

„Dupã faptã şi rãsplatã“ - piesã pentru copii

PROZÃ:

„Imperfecþiuni provizorii“ povestiri satirice (scrisã între 1981-1983), publicatã în febr. 2011.

„Îmi amintesc ºi îmi imaginez“ povestiri vrãjite (scrisã în 1987), publicatã în febr. 2011.

„Vulpea academicianã“ poveste pentru copii, publicatã în 2003, tiraj 100.000 de exemplare.

ACTIVITATE JURNALISTICÃ:

Între 1980-1987 principalele publicaþii - Scânteia tineretului ºi Suplimentul literar artistic al

Scânteii Tineretului (membru fondator).

Colaborãri la Luceafãrul, Ateneu, Cronica, Televiziunea Românã.

NOTA AUTORULUI DESPRE CÃRÞI:

„Imperfecţiuni provizorii a fost întâi o schiþã sau o povestire sau, dacã vreţi, o parabolã pe care

am publicat-o dealtfel. Dupã care, fatal, mi-a plãcut mai puþin povestirea ºi mai mult titlul. Am pãstrat ce

mi-a plãcut.

Imperfecţiuni provizorii se numeºte cartea de prozã satiricã, carte care, dacã mã gândesc bine,

este gata demult pentru cã, dacã realitatea întrece literatura şi dacã se întâmplã sã fii şi reporter... Noroc

de titlu, care avertizeazã asupra imperfecţiunilor ºi de acolo tentaþia sã tot slefuieşti, sã îndrepţi. Iese

altceva. Evident, nu perfect, dar orice imperfecþiune e provizorie, aşa cã o iei de la început: iar intervii,

revezi... Dar nu asupra acestui lucru aş vrea sã atrag atenţia în cartea mea, ci asupra echilibrului fragil,

iluzoriu al vieţii în genere în care - ce utopie! - ne strãduim sã îndreptãm, sã rotunjim, sã reparãm superbe,

provizorii imperfecţiuni.“

Mariana Brãescu, 1983

„Îmi amintesc ºi îmi imaginez este o carte despre dragoste ºi moarte vãzute cu ochii copilãriei

care nu o datã naºte fantasme.

Este cartea unei emoþii.“

Mariana Brãescu, 1987

***

DUPÃ 1990:

O carierã importantã în business, care i-a ºi adus renumele de Doamna Casa Lux (brand OSIM).

Firma pe care a creat-o, Casa Lux, a fost cel mai important grup editorial din domeniul revistelor

din Europa de Est. În cadrul firmei, a creat ºi a impus 7 reviste, branduri importante ºi astãzi, cele mai

cunoscute fiind revistele Casa Lux ºi Practic în bucãtãrie. Practic în bucãtãrie este de altfel singura

revistã româneascã exportatã, în Rusia ºi Ucraina.

A vândut firma ºi a ieºit din business la începutul anului 2006.

Începând cu acest an, considerã cã s-a întors la literaturã.

MARIANA BRÃESCU, activitate literarã


