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Curriculum vitae

Absolvent al Facultăţii de Limbi şi literaturi străine (Engleză-Română) a Universităţii din
Bucureşti (1981).
Profesor în învăţămîntul general (1981-1984).
Şomer (1984-1988).
Redactor la Editura Litera (1988-1990).
În anii 1980 – participant, ca poet şi critic literar, la afirmarea primului „val” postmodern din
literatura română, autor de versuri şi articole, studii, eseuri în numeroase reviste culturale.
Debut în volum ca poet. Îngrijitor, prefaţator şi postfaţator de ediţii din clasici.
Asistent (din 1990), lector (din 1995), conferenţiar (din 2002), profesor plin (din 2007) la
Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.
Profesor-invitat la Universitatea din Amsterdam, Olanda (1992-1994).
Director al Şcolii doctorale Litere (din 2011).
Referent în comisii de promovare şi de susţinere doctorală la universităţi din Bucureşti şi din
ţară, în domeniile Filologie, Sociologie, Studii culturale, Arte vizuale, Teatru, Film.
Director al Editurii Litera (1990).
Fondator şi director sau co-director al revistelor Contrapunct (1990-1992), Observator
cultural (2000-2005) şi aLtitudini (2006-2009).
Comentator al actualităţii culturale – literatură, arte vizuale, teatru, film. Cronicar de carte, de
spectacole şi expoziţii, autor de texte pentru volume exegetice colective, albume şi cataloage
de arte vizuale etc.
Preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România – ASPRO (de la fondare, din
1994).
Director în România (Bucharest bureau chief) şi analist politic al postului american de radio
Europa Liberă (Departamentul pentru România) (1995-1998, 1998-2003). Analist politic al
BBC (Departamentul pentru România) (2004-2008).
Comentator politic la posturile de radio România Actualităţi şi Radio France Internationale
(Bucureşti, în limba română) (din anii 2000), precum şi la posturile de televiziune Digi 24 TV
şi Realitatea TV (din 2012).

După 1990 – numeroase participări la dezbateri internaţionale, conferinţe, simpozioane etc.
A publicat numeroase volume de literatură, critică şi eseistică. A coordonat dicţionare, a
îngrijit ediţii etc. De asemenea – texte literare, articole, eseuri, analize politice publicate în
periodice din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada.
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