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Cea de-a XIII-a ediţie a expoziţiei-concurs „Brâncuşiana copiilor” a strâns la Târgu-Jiu sute 

de lucrări realizate de elevi din toată ţara. O parte dintre acestea au putut fi admirate, vineri, la 

Muzeul Judeţean Gorj, cu ocazia vernisajului expoziţiei. 

Peste 400 de elevi din 18 judeţe ale ţării au răspuns anul acesta invitaţiei organizatorilor şi au 

trimis lucrări pentru expoziţia-concurs „Brâncuşiana copiilor”. Tema ediţiei a fost „De la 

ancestral la modernism în opera brâncuşiană”, iar copiii, de la preşcolari la liceeni, au reuşit 

să realizeze lucrări interesante prin care să-şi exprime viziunea asupra operei marelui sculptor 

român. De altfel, unul dintre obiectele acestei expoziţii-concurs este tocmai acela de a-i 

familiariza pe copii cu opera brâncuşiană. „Este cea de-a XIII-a ediţie a acestui concurs de 

arte vizuale şi este foarte important că elevii află că la Târgu-Jiu există opere ale lui Brâncuşi 

chiar de la cele mai fragede vârste. (…) Pe măsură ce cresc, ei află mai multe, se informează 

singuri şi prin mijloacele lor, prin creativitatea lor personală încearcă să transpună pe hârtie, 

în desen, în pictură, în modelaj, propria lor viziune despre opera brâncuşiană, ceea 
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ce este foarte important şi ne bucurăm că această manifestare are tradiţie destul de îndelungată 

şi poate, prin această provocare, ei vor dori, mai devreme sau mai târziu, să ajungă în Târgu-

Jiu şi să viziteze operele lui Brâncuşi”, a declarat Adina Andriţoiu, consilier în cadrul 

Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”. 

 

Vernisaj la muzeu 
O parte dintre lucrările înscrise în concurs au putut fi admirate, vineri, la Muzeul Judeţean 

Gorj, cu ocazia vernisajului  expoziţiei. Este vorba de acele lucrări care au trecut de etapa de 

pre-jurizare şi din rândul cărora vor fi alese câştigătoarele. „Sunt elevi şi cadre didactice 

participante din 18 judeţe ale ţării, inclusiv judeţul Gorj. Peste 
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400 de elevi şi-au dat concursul anul acesta. Sunt expuse peste 250 de lucrări, selectate în 

urma etapei de pre-jurizare, ce a avut loc, joi, înainte de jurizarea comisiei de specialitate de 

evaluare şi organizare. După vernisaj, vor urma şi alte etape pe care noi îl desfăşurăm în 

cadrul acestei expoziţii-concurs”, a precizat prof. Diana Ciurea, responsabil Cercului 

pedagogic al profesorilor de arte vizuale al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. 

„Brâncuşiana Copiilor” este organizată de Cercul pedagogic al profesorilor de Arte vizuale/ 

Educaţie vizuală/Educaţie plastică/ Arhitectură al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, 

Şcoala Gimnazială “Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială “Alexandru 

Ştefulescu” Târgu-Jiu şi Şcoala Gimnazială “Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu, în parteneriat cu 

Centrul Municipal de Cultură “Constantin Brâncuși”, Biblioteca Județeană “Christian Tell”, 

Centrul Europe Direct Gorj, Muzeul Județean „Alexandru Ştefulescu” Gorj, Palatul Copiilor 

Târgu-Jiu, Şcoala 
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Gimnazială “Gheorghe Tătărăscu” Târgu Jiu şi Liceul Teologic Târgu-Jiu şi face parte din 

şirul manifestărilor organizate cu ocazia comemorării sculptorului Constantin Brâncuşi la 58 

de ani de la moarte. 

Manifestările dedicate acestuia vor continua, astăzi, cu o masă rotundă cu tema „Brâncuşi – 

sens şi devenire”, organizată de Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”, în 

colaborare cu Universitatea „Constantin Brâncuşi”. La acest eveniment vor participa mai 

mulţi oameni de cultură din Gorj. 

Tot astăzi, va fi dezvelit şi bustul comisarului de poliţie Ioan C. Popilian, cel care i-a condus 

pe locuitorii Târgu-Jiului în Luptele de la Podul Jiului din data de 14/27 octombrie 1916, când 

aceştia au respins trupele germane, care vroiau să ocupe oraşul. 

Roxana Lupu 
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