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Doina Uricariu este poet, eseist, critic și istoric al artei și literaturii, memorialist, editor.  
S-a născut în România, s-a stabilit în America, în 1999. 
Scrie poezie de la 5 ani, a debutat în literatură în 1966, grupajul ei de poezii fiind prezentat elogios la Europa liberă, care i-a 
acordat o emisiune specială.A fost tradusă în zece limbi imediat, luând un Premiu al Americii Latine. A publicat frecvent poezii în 
revista „Mele”. A debutat, după șapte ani de stat la cenzură cu volumul Vindecările, ed. Cartea Românească. Au urmat volumele 
de poezii Jugastru, Sfiala 1978, Vietăți fericite, 1980, Natură moartă cu suflet. 1982, Mâna pe față. 1984, Ochiul atroce 1985, 
Institutul inimii și Puterea Leviatanului, 1995. Volumul Vindecările, 1998, Editura Eminescu, conține integrala poeziei Doinei 
Uricariu, cronologic, volum de volum, tipărită în în cea mai prestigioasă colecție de poezie a editurii, „Poeți români 
contemporani”.  
La începutul anilor 2000, a publicat în Italia, volumele de poezie în ediție trilingvă, Excavated Architecture, Subversive Insertions/ 
Inserzionei soversive și En plein air.  
În România a publicat în 2002, Inima axonometrică și Cartea de sticlă, în 2015, volum de poeme inedite tipărit în limba română, 
apoi, în engleză, în America, în 2015, și în franceză, lansat la Salon du Livre, Paris, în 2019.  
O antologie de poezie sub titlul Go Tiger a fost tradusă în limba chineză, recent, urmând să apară în ediții bilingve, în chineză și 
engleză în China, Taiwan și America. A publicat, în 1984, volumul monografic Apocrife despre Emil Bota (ed. A II-a, 1998) și 
studii ample în volumul de antologie critică Despre Emil Botta. Volumul Ecorșeuri, studii și sinteze despre perioada interbelică în 
România și Europa) a apărut în 1990, după șapte ani de stat la cenzură. Ed. a II-a, 1998). 
Publică în 1998, volumul Nichita Stănescu. Lirismul paradoxal, teza de doctorat în poetică și comparatism literar. 
Publică în 2011 și 2012 cele două cărți de memorii, fiecare în câte două volume Maxilarul inferior și Scara leilor, la editura 
Polirom( în două ediții). 
Publică în ediție bilingvă română-engleză cărțile-album, însoțite de studii de sute de pagini, Maria Pillat-Brateș, Poezie și reverie, 
Constantin Antonovici, Sculptor pe două continente și Vlaicu Ionescu, Artistul. 
Scrierile Donei Uricariu au fost încununate cu cele mai prestigioase premii, Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova,  Premiul Asociației Scriitorilor din București, Premiul „Nicolae Labiș”, Premiul 
pentru critică literară, acordat de revista „Luceafărul”, Premiul Publicului acordat de revista „Observator cultural”, Premiul 
pentru proză, acordat de revista „Convorbiri literare”, Premiul pentru ediția Emil Botta, Scrieri, acordat de revista 
„Manuscriptum” și Premiul Internațional Constantin Brâncoveanu, acordat de Fundația Alexandrion. 
Poezii ale Doinei Uricariu a fost traduse în peste patruzeci de limbi și publicate, în reviste literare, în antologii de poezie sau 
volume individuale.  
Doina Uricariu este membră fondatoare a Alianței civice. A fost consilier personal pentru cultură al Primului-minstru, Călin 
Popescu-Tăriceanu și Director al Institutului Cultural Român din New York. 
Pe lângă activitatea de editor, traducător din limba franceză, cursurile de literatură modernă și contemporană, de macro-stilistică 
și jurnalism, conferințele ținute în România, Europa, Israel, Coreea de Sud, America și Canada și colaborările media, Doina 
Uricariu a publicat sute de cărți ale scriitorilor români și străini, la editurile Eminescu, Olimp și la grupul ei de edituri 
(Universalia, DU Style, Atlas, Integral), participând la marile târguri de carte internaționale de la Frankfurt, Paris, Leipzig, Tel 
Aviv, New York, Montreal, Budapesta, București, Chișinău.  
Doina Uricariu este Cavaler al Ordinului Serviciu Credincios și Cavaler al Ordinului Coroana României.   
 


