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 De asemenea, s-a urmărit cu prioritate consumul raţional de resurse, eficient prin 
efectele obţinute la nivelul calităţii muncii în vederea atingerii obiectivelor şi satisfacerii 
nevoilor instituţiei. 
 În concluzie, consider că prin adecvarea ofertelor culturale la nevoile şi dorinţele 
publicului, prin atragerea unor noi categorii de vizitatori şi dinamizarea adresabilităţii 
evenimentelor culturale de tip muzeal către comunitate, prin sporirea audienţei şi mai 
ales, prin calitatea serviciilor oferite de Muzeul Judeţean Gorj, am redat locul şi rolul 
instituţiei noastre de lăcaş care permanentizează istoria locală. 

 

5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

a) Punerea în valoare şi gestionarea ofertei de bunuri şi servicii culturale ale 

Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu 

2008 reprezintă un an de vârf în activitatea Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, un 
reper relevant pentru importantul salt calitativ în muncă evidenţiat de indicatorii specifici 
fiecărui domeniu de activitate şi cuantificat de dinamica creşterii numărului de cursanţi, 
a dezvoltării ofertei de activităţi de instruire şi de prestări de servicii culturale şi artistice, 
ca şi succesele obţinute în varii planuri ale activităţii didactice, cultural-educative sau 
artistice.  

După cum se ştie, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este, cu siguranţă, prin 
complexitatea şi diversitatea activităţii sale, cea mai mare instituţie de acest gen din 
ţară, câtă vreme ea este: 
- aşezământ cultural din sfera educaţiei permanente şi a formării continue de interes 
comunitar, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al 
meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în alte domenii care să satisfacă cerinţele 
comunităţii — şi acesta, probabil, în topul de 3 la nivel naţional, prin cei 1460 de 
cursanţi care au absolvit anul de pregătire 2007-2008 şi l-au început pe cel următor, 
prin cele 36 de discipline/specializări urmate de aceştia la sediul central din Târgu-Jiu 
sau în una din cele 32 de secţii externe, deschise în tot atâtea localităţi rurale şi urbane 
ale Gorjului, dar şi prin rezultatele excepţionale obţinute în confruntările artistice 
interjudeţene şi naţionale; 
- centru cultural cu preocupări în conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi 
punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial al Gorjului, 
cu obiectiv precis de realizare, prin studioul propriu de înregistrări audio-video 
document (la standarde profesioniste!), a arhivei culturii tradiţionale din Ţara Jiului de 
Sus la început de mileniu şi care derulează, în 2009, potrivit Agendei culturale a 
Consiliului Judeţean Gorj, nu mai puţin de 61 de programe şi proiecte culturale de 
importanţă locală, regională sau naţională, realizate în regie proprie sau în colaborare; 
- instituţie de spectacole cu trei stagiuni permanente, altfel spus, prestator de servicii 
artistice în domeniul teatrului de păpuşi (prin Trupa de păpuşari profesionişti 
―Pinocchio‖), al muzicii culte (prin Orchestra târgujiană de cameră ―Lyra Gorjului‖), al 
artei scenice tradiţionale (prin Ansamblul de cântece şi dansuri ―Maria Lătăreţu‖ şi cele 
6 tarafuri tradiţionale organizate pe lângă şcoală), al muzicii uşoare (prin formaţia 
―Strunga‖ şi Grupul pop ―Sideral‖). 
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Exceptând perioada estivală, când instituţia are la dispoziţie scena şi incinta cu 
scaune a propriului sediu (Teatrul de Vară), în rest nu dispunem de o sală proprie 
pentru nici unul din segmentele potrivit cărora Şcoala Populară de Artă este (şi) 
instituţie de spectacole (teatrul de păpuşi, orchestră de cameră, ansamblu folcloric). 
 
- Orchestra târgujiană de cameră “Lyra Gorjului”, numărând de obicei 23 de 
instrumentişti plătiţi pe baza legii dreptului de autor, funcţionează în urma unui 
parteneriat instituit încă din anul 2005 între Primăria şi Consiliul Local Târgu-Jiu şi 
instituţia noastră, cu serviciile plătite lunar, pe baza unei facturi emise de şcoală. 
Concertele au loc în ultima duminică a fiecărei luni (din luna septembrie până în luna 
iunie inclusiv, a anului următor), la Teatrul Dramatic ―Elvira Godeanu‖ din Târgu-Jiu. 
Preţurile de intrare la concerte sunt: 6 lei (3 lei pentru elevi, studenţi, pensionari şi 
şomeri), iar abonamentele pe o stagiune 40 lei (respectiv 20 lei pentru aceleaşi 
categorii). 

Concertele, cu o durată de 80-90 minute, se bazează pe repertoriul preclasic, 
clasic, romantic şi modern şi sunt extrem de apreciate de melomanii târgujieni. 

Nivelul valoric al interpretării este unul corespunzător unei formaţii profesioniste, 
dirijată în această stagiune, pe lângă cei doi dirijori proprii, de nume ―grele‖, precum 
Aurelian Octav Popa sau Sabin Pautza. 

Din nefericire, existenţa formaţiei este ameninţată de restanţele serioase 
înregistrate de câteva luni bune şi care, la această oră, se ridică la mai bine de 32.000 
lei. 
 
- Trupa de Păpuşari Profesionişti “Pinocchio”, numărând 9 membri, este formată din 
salariaţi ai instituţiei. Spectacolele se dau, cu rare excepţii - când se foloseşte sala 
Cercului Militar Târgu-Jiu -, în sălile de sport, sălile de spectacol sau de clasă din şcolile 
generale şi grădiniţele municipiului şi de pe raza întregului judeţ. 

De la începutul actualei stagiuni (octombrie 2008) şi până la data întocmirii 
acestui raport, păpuşarii noştri au oferit copiilor Gorjului un număr de 106 reprezentaţii 
cu piesele ―O întrecere ca-n basme‖ şi ―Fata babei şi fata moşneagului‖, urmărite de 
mai bine de 13.000 de spectatori. Încasările (peste 20.000 lei) nu sunt nici ele de 
neglijat, cu atât mai mult cu cât acest gen artistic este singurul în care criza economică 
nu se resimte câtuşi de puţin. Din acest motiv, începând cu 1 februarie crt., preţul 
biletelor a crescut de la 2 la 3 lei. 

Se cuvine subliniat impactul deosebit pe care această tânără formaţie îl are în 
rândul celui mai tânăr public din Gorj, dar şi în cel al cadrelor didactice, care apreciază 
frecvent calitatea spectacolelor trupei. 
 
- Ansamblul de cântece şi dansuri “Maria Lătăreţu”, devenit în doar câţiva ani o 
formaţie cu adevărat reprezentativă pentru mişcarea folclorică gorjeană, deşi nu are 
statut profesionist, a convins prin valoarea interpretativă şi repertorială, reuşind să 
aducă şi peste 55.000 lei la planul de venituri proprii, dar şi să reprezinte cu cinste 
instituţia şi judeţul la mari spectacole desfăşurate în Târgu-Jiu şi în mai bine de 
jumătate din localităţile Gorjului, dar şi la Bucureşti, Filiaşi, Otopeni, Craiova, Govora. A 
reprezentat România la Festivalul internaţional al Vlahilor de la Vidin - Bulgaria. 
Prezenţă familiară pe micile ecrane ale televiziunilor locale, regionale şi naţionale, atât 
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prin intermediul orchestrei şi soliştilor, cât şi al grupurilor ―Măriile Gorjului‖ şi ―Ca la 
Gorj‖, Grupul de naişti şi fluieraşi ―Jiana‖, ori formaţia de dansuri populare. 

b) Diversificarea ofertei culturale din domeniile de activitate ale Şcolii Populare 

de Artă Târgu-Jiu 

Diversificarea ofertei culturale în toate cele trei domenii de activitate ale Şcolii 
Populare de Artă Târgu-Jiu a fost şi rămâne o preocupare constantă a actualei echipe 
manageriale. Că lucrurile stau aşa şi nu altminteri o dovedeşte şi faptul că, în iulie 2004, 
la instalarea noastră, activitatea de instruire se desfăşura în doar 14 secţii externe, în 
comparaţie cu cele 32 de secţii din actuala stagiune de pregătire continuă 2008-2009. 
Cât despre statutul de instituţie de spectacol, acesta a fost căpătat abia după anul 
2005, când au apărut şi Ansamblul ―Maria Lătăreţu‖, Orchestra de cameră ―Lyra 
Gorjului‖ şi Trupa de păpuşari profesionişti ―Pinocchio‖. Mai mult, au apărut discipline 
noi în planurile de instruire ale şcolii, ca şi o multitudine de alte servicii cu profil 
cultural şi artistic, pe care instituţia le pune la dispoziţia celor interesaţi: imprimări 
audio-video în studioul profesionist propriu, fotografie artistică & publicitară, produse de 
artă populară din domeniul ţesutului tradiţional, al artei lemnului, împletiturilor, olăritului, 
artă decorativă, tehnoredactare pliante, afişe, programe, diplome etc. Serviciilor 
muzicale oferite de Ansamblul ―Maria Lătăreţu‖ şi Orchestra de cameră ―Lyra Gorjului‖ li 
se adaugă cele ale formaţiei pop ―Litua‖, ca şi cele ale unui număr de şase tarafuri 
tradiţionale care activează în secţiile externe Godineşti, Peştişani, Băleşti, Runcu, 
Târgu-Cărbuneşti şi Hurezani. 

Pentru a continua, trebuie să mai trecem în revistă şi ansamblurile sau formaţiile 
folclorice ale secţiilor externe ale şcolii, realizate în parteneriat cu autorităţile 
administrative şi culturale locale sau cu unităţile de învăţământ din teritoriu şi care au o 
contribuţie deosebită la viaţa cultural-artistică a comunităţilor cărora le aparţin. Trebuie 
subliniată o constatare ţinând de realităţile culturale ale Gorjului acestor ani, anume 
aceea că aproape nu există formaţie muzicală sau coregrafică (segmentul de vârstă 14-
40 ani), care să nu fie coordonată din punct de vedere artistic de către specialişti ai 
şcolii noastre. 

Iată, aşadar, pe lângă formaţiile de elită amintite mai sus, şi alte formaţii folclorice 
realizate prin strădania secţiilor externe ale şcolii şi care demonstrează elocvent statutul 
de producător de cultură al instituţiei noastre: Ansamblul de datini şi obiceiuri ―Roua‖ 
din Cloşani Padeş, Ansamblul de obiceiuri ―Tisa‖ din Sohodol-Tismana, Grupul vocal-
instrumental ―Muguri de castan‖ Tismana, Formaţia de dansuri populare ―Dobriţa‖, 
Ansamblul ―Maria Apostol‖ din Runcu, Ansamblul folcloric din Bâlta, Formaţia de 
fluieraşi din Negomir, Formaţiile de fluieraşi şi dansuri populare de la Drăgoteşti, 
Ansamblul Folcloric ―Dor Călător‖ din Hurezani, Dansurile populare din Stoina-Păişani, 
Ansamblul ―Brâuleţul‖ din Băleşti, Ansamblul Folcloric ―Gilortul‖ Tg-Cărbuneşti, 
Ansamblul folcloric ―Polovragii‖, Ansamblul folcloric ―Ciobănaşul‖ din Baia de Fier, 
Ansamblul de fluieraşi şi dansuri din Crasna, dansurile de la Ioneşti, Formaţia de naişti 
din Turceni. 

Tot ca diversificare a ofertei culturale pentru comunitatea gorjeană trebuie privită 
şi implicarea Şcolii Populare de Artă în organizarea marilor manifestări culturale 
realizate în Gorj. La această oră, Şcoala Populară de Artă este cu certitudine între 
primii trei organizatori gorjeni de mari evenimente culturale. Există cu adevărat 
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puţine manifestări de amploare realizate la nivelul judeţului sau municipiului fără 
participarea, în calitate de organizator principal sau de co-organizator, a Şcolii Populare 
de Artă. Nu ne referim aici doar la manifestările folclorice, ci şi la cele aparţinând altor 
genuri, precum literatura propriu-zisă sau literatura umoristică, muzica cultă, muzica 
uşoară şi folk, brâncuşiologia. 

Iată câteva dintre cele mai importante 61 de proiecte cuprinse în agenda 
culturală pe 2008, şi care au beneficiat de implicarea financiară, logistică şi 
profesională a Şcolii populare de artă: 
- Complexul de manifestări ―Sărbătoare Eminescu‖, realizat în ianuarie şi iunie, la 
Târgu-Jiu şi Floreşti - Ţânţăreni; 
- Salonul de iarnă al artelor populare; 
- Manifestarea ―De Dragobete la gorjeni‖; 
- Complexul de manifestări ştiinţifice şi artistice ―Brâncuşiana‖; 
- Salonul fotografiei de artă; 
- Manifestarea de înaltă spiritualitate creştină ―Filocalia‖, organizată în aprilie şi 
decembrie, în marile posturi ortodoxe; 
- Festivalul dansului şi portului gorjenesc ―Memorial Liviu Dafinescu‖; 
- Pastorala Floriilor, la Stăneşti; 
- ―Sărbătoarea Sf. Gheorghe în Dealul Teleştilor‖; 
- Festivalul Naţional de Literatură ―Tudor Arghezi‖; 
- Festivalul Folcloric ―Amaradia‖, Hurezani, derulat la iniţiativa şcolii; 
- Festivalul folcloric ―Iustina Băluţanu‖ de la Bustuchin; 
- Festivalul folcloric ―Pe dunghiţa Jiului‖, Turceni, promovat ca şi cel de la Bustuchin, tot 
din iniţiativa Şcolii; 
- Festivalul Naţional de Folk ―Poarta Sărutului‖; 
- Atelierul Naţional de Poezie ―Serile la Brădiceni‖; 
- Festivalul folcloric ―Gena Bârsan‖, Tg. Cărbuneşti; 
- cele două ediţii, gorjeană şi bucureşteană, a Sărbătorii Fiilor Gorjului; 
- Festivalul naţional de umor ―Ion Cănăvoiu‖ ; 
- Festivalul naţional al cântecului românesc ―Maria Lătăreţu‖; 
- Memorial ―Titu Rădoi‖, la Câmpofeni; 
- Alaiul obiceiurilor de iarnă ş.a. 

Între Şcoala Populară de Artă şi ―suratele‖ ei din subordinea Consiliului Judeţean 
(Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Biblioteca 
Judeţeană ―Christian Tell‖, Muzeul ―Alexandru Ştefulescu‖, Ansamblul Profesionist 
―Doina Gorjului‖), există statornicite puternice relaţii colegiale de colaborare, în sensul 
sprijinirii reciproce, logistice dar şi financiare, în organizarea marilor manifestări. Pe de 
altă parte, formaţiile artistice ale şcolii, prezenţe active în viaţa comunităţilor gorjene, ca 
şi participarea ansamblurilor reprezentative ale şcolii, de multe ori gratuit, la sărbătorile 
comunităţilor locale din peste 35 de comune şi oraşe, inclusiv din municipiul Târgu-Jiu, 
confirmă bunele relaţii dintre instituţie şi autorităţile publice locale şi judeţene. 

În 2008 s-a participat la două programe derulate în străinătate: unul al 
Institutului Cultural Român, derulat în Israel şi onorat de un taraf al şcolii (Taraful Vică 
Argint din Pârâu de Pripor), al doilea, propriu, împreună cu Asociaţia Gorj-Vendée, în 
Polonia, la Blonje (Varşovia), pe linie de management administrativ şi cultural, o 
trilaterală franco-polono-română. 
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c) Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură 

Grija pentru conturarea unei imagini pozitive în conştiinţa marelui public, aceea 
de cunoaştere şi recunoaştere a brand-ului numit Şcoala Populară de Artă Târgu-
Jiu, a fost una permanentă şi presantă pe agenda managerului instituţiei. 

Buna comunicare cu mass-media, îmbinată cu un marketing destul de agresiv 
(prin conferinţe de presă, comunicate, afişe, pliante, panouri, bannere, roll-up-uri, clipuri 
radio şi tv etc. etc.), dar şi (poate în primul rând) seriozitatea dovedită în realizarea de 
evenimente extrem de numeroase şi de diverse, toate având însă drept constantă 
calitatea şi substanţa ireproşabilă, au inoculat în mintea târgu-jienilor şi a celorlalţi 
gorjeni, dar şi în conştiinţa presei, ideea că Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este 
mereu locul unde ―se întâmplă ceva‖ de valoare, de bun gust şi de suflet. 

Dovada celor afirmate? Simpla constatare că, fără absolut nicio cheltuială 
financiară, instituţia aceasta este aproape mai prezentă în articole de presă, în ştiri sau 
în emisiuni din audio-vizual decât toate celelalte aşezăminte culturale gorjene la un loc. 
Cei neîncrezători pot consulta colecţia anuală a oricărui cotidian sau hebdomadar 
gorjean sau oltean, ori pot folosi motoarele de căutare de pe internet. 

Singurul ―minus‖ imputabil instituţiei şi managerului ei ar fi, în anul 2008, lipsa 
unui site de promovare propriu. La data realizării acestui raport, pe www.artegorj.ro se 
pot găsi multe informaţii care să ne facă atractivi pentru vizitatorii de pretutindeni. La 
această oră mai sunt în construcţie câteva pagini: oferta de servicii de artă populară, 
tarafuri tradiţionale etc. Până la finele trimestrului II va fi publicată pe net toată oferta de 
servicii şi toate izbânzile cultural-artistice. 

În anul 2008 Antena 1 Târgu-Jiu, împreună cu săptămânalul ―Ghimpele de Gorj‖ 
şi cotidianul ―Impact în Gorj‖ au onorat pe Viorel Gârbaciu, directorul Şcolii Populare de 
Artă Târgu-Jiu, cu Trofeul, Diploma de onoare şi Premiul de excelenţă pe anul 
2008. 

d) Colaborarea şi parteneriatele cu alţi colaboratori culturali din ţară şi din 

străinătate  

Unul dintre secretele succeselor deosebite obţinute de Şcoala Populară de Artă 
din Târgu-Jiu în practic toate domeniile ei de activitate îl constituie colaborarea 
excelentă cu instituţii şi personalităţi din elita culturii noastre naţionale sau din 
străinătate. În agenda de suflet a şcolii, sunt înscrise zeci, poate chiar sute de nume de 
adevărate personalităţi ale României contemporane: scriitorii Nicolae Manolescu, 
Gheorghe Grigurcu, Anghel Dumbrăveanu, Adam Pusloic, Mircea Tomuş, Aurel Rău, 
Alex Ştefănescu, brâncuşiologii Ion Pogorilovschi, Nina Stănculescu, Sorana 
Georgescu Gorjan, Dumitru Daba, antropologul Vintilă Mihăilescu, esteticianul Grigore 
Smeu, etnomuzicologii Speranţa Rădulescu, Grigore Leşe, Gruia Stoia, Steluţa Popa, 
Eugenia Florea, realizatorii TV Florentina Satmari, Niculina Merceanu, Valeria Arnăutu, 
Marioara Murărescu, dirijorii şi/sau compozitorii Cristian Brâncuşi, Aurelian Octav Popa, 
Sabin Pautza, Alexandru Moroşanu, Mihaela Stanciu, interpreţii folk Nicu Alifantis, Ducu 
Bertzi, Doru Stănculescu, Vasile Şeicaru, Sorin Minghiat, Mircea Vintilă, umoriştii Mihai 
Pânzaru PIM, George Corbu, Gabriel Bratu, Albert Poch, Mircea Ionescu Quintus, 
actorii Ion Caramitru, Mihai Mălaimare, Valeria Seciu, Tudor Gheorghe, ca să nu mai 
vorbim de majoritatea marilor interpreţi de cântec românesc, colaboratori ai Ansamblului 
―Maria Lătăreţu‖. 
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Opiniile favorabile exprimate de aceste personalităţi în legătură cu competenţa, 
dăruirea, seriozitatea şi altruismul puse în muncă de oamenii şcolii au condus, firesc, la 
dorinţa unor instituţii sau organizaţii de elită, precum Institutul Cultural Român, Muzeul 
Ţăranului Român, Muzeul Naţional al Satului ―Dimitrie Gusti‖, Uniunea Epigramiştilor din 
România, Uniunea Caricaturiştilor Români, Uniunea Scriitorilor din România, U.A.P. - 
Filialele Gorj, Dolj, Vâlcea, de a intra în parteneriat cu instituţia noastră. 

La fel, în 2008 am avut privilegiul de a colabora cu câteva organizaţii din 
spaţiul european. Este vorba în primul rând de Archives Internationales de Musique 
Populaire din Geneva, Elveţia, coordonate de domnul Laurent Aubert, directorul 
instituţiei. Împreună cu domnia sa şi cu echipa de cercetători etnomuzicologi de la 
Muzeul Ţăranului Român, coordonată de d-na Speranţa Rădulescu, unul din marii 
specialişti ai ţării în domeniu, în lunile martie şi iulie din 2008 s-au făcut investigaţii, 
urmate de imprimări care au fost valorificate prin cele două albume - CD: ―Musiques 
festives du Gorj - Roumanie‖, apărut în Elveţia şi ―Muzică ţărănească de taraf din Gorj‖, 
apărut în prestigioasa colecţie ―ETHNOPHONIE‖ a Muzeului Ţăranului Român şi 
Fundaţiei AL TZIGARA - SAMURCAS. Lansarea românească a celor două CD-uri a 
avut loc marţi, 24 martie 2009 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgu-Jiu, în 
prezenţa echipei de cercetători de la M.Ţ.R., care au susţinut şi o masă rotundă, în faţa 
unui public alcătuit din lucrători în aşezămintele culturale gorjene, elevi şi studenţi din 
Târgu-Jiu, elevi şi instructori de la secţiile externe de profil al Şcolii Populare de Artă 
Târgu-Jiu. Trebuie subliniat că întreaga implicare în acest program a instituţiei noastre 
n-a costat mai mult de 3.000 lei, restul fondurilor fiind suportate de partenerul elveţian. 

Tot în 2008 au fost stabilite legături trainice de colaborare cu Fundaţia 
Culturală de Binefacere ―Casa Limbii Române‖ din Cernăuţi, Republica Ucraina, 
condusă de scriitorul Vasile Tărâţeanu, de Asociaţia Vlahilor din Bulgaria, coordonată 
de preşedintele Plamka Lyubomirova şi Asociaţia pentru Cercetarea, Îngrijirea şi 
Înaintarea Culturii Românilor ―Valea Timocului‖, Serbia, preşedinte Iovan Petrovici. 

Cei trei conducători ai ONG-urilor amintite mai sus, însoţiţi de câte un interpret 
de folclor românesc din ţara respectivă, au fost oaspeţii noştri cu prilejul Festivalului 
Naţional al Cântecului Românesc ―Maria Lătăreţu‖, implicându-se şi în recitalul 
ansamblului nostru în festival. Au fost discutate şi stabilite viitoare proiecte bilaterale. 

Tot în 2008 au continuat proiecte comune realizate împreună cu ANADOLU 
FOLKLOR VAKFI, o fundaţie din Edirne, Turcia, condusă de preşedintele Cengiz 
Veznikil, partener în reuşite turnee la festivaluri folclorice în anii trecuţi. De această dată 
s-a hotărât participarea Trupei de Păpuşari Profesionişti la Festivalul Internaţional de 
Teatru de la Denizli, Turcia, în mai 2009. De asemenea, împreună cu Fundaţia Gorj-
Vandee, s-a stabilit, de comun acord cu preşedintele Fundaţiei ―ECHANGES SANS 
FRONTIERES‖, din departamentul Vandee, Franţa, un parteneriat pentru un turneu în 
regiunea respectivă, în toamna acestui an. 

Se cuvine să precizăm că, în cele mai multe din cazuri, aportul financiar al 
instituţiei la proiectele din Agenda Culturală nu a fost realizat din sume provenind din 
subvenţiile bugetare ale Consiliului Judeţean Gorj, ci din veniturile proprii şi din 
sponsorizări în produse sau servicii, care nu sunt cuantificate în bugetul şcolii. 

e) Adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului 

Ţine de domeniul evidenţei că oferta culturală pusă la dispoziţia publicului 
gorjean de către Şcoala Populară de Artă din Târgu-Jiu este una extrem de largă şi de 
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variată, comparabilă, ca să folosim o expresie plastică, cu aceea oferită de un 
aşezământ cultural de rang judeţean, de o instituţie de educaţie permanentă şi de nu 
mai puţin de trei instituţii de spectacol, una din domeniul teatrului de păpuşi şi 
marionete, celelalte două din domeniul muzicii simfonice, respectiv al folcloricului 
scenic. Este cu adevărat puţin probabil ca preocupările culturale ori artistice ale vreunui 
membru al comunităţii gorjene, indiferent de pregătire şi vârstă, să nu-şi găsească 
debuşeu într-una din activităţile organizate în cadrul instituţiei noastre. 

De la copiii de grădiniţă, spectatorii cei mai fideli ai Trupei ―Pinocchio‖, până la 
seniorii de vârsta a 3-a, iubitori de romanţe, de muzică de cafe-concert ori lăutărească, 
de la melomanii exigenţi, urmărind corectitudinea interpretării după partitură, la 
adolescenţii amatori de hip-hop sau break-dance, de la gospodinele având nostalgia iiei 
cusute de bunica sau a opregului ţesut de soacră la intelectualii rafinaţi, desluşind 
tainele picturii abstracte, toţi îşi găsesc la sediul şcolii, la sediile secţiilor externe din 
judeţ, pe simezele galeriilor de artă, în bâlciurile verii sau pe scenele de spectacol sau 
concert, împlinirea în artă, fie ea una cu statut de hobby, de ―violon d’Ingres‖. 

Trecând în vedere oferta inclusă în Agenda Culturală pe anul 2008, altfel spus 
parcurgând lista programelor şi proiectelor culturale minimale, anexă a proiectului de 
management pentru fiecare an, observăm multitudinea manifestărilor cu tentă folclorică, 
una din particularităţile culturii judeţului: 12 festivaluri folclorice, de la cele pentru copii la 
Festivalul Naţional al Cântecului Românesc ―Maria Lătăreţu‖, 14 manifestări complexe, 
cultural-artistice şi de spiritualitate creştină, 3 târguri ale meşterilor populari şi 6 expoziţii 
de artă populară gorjenească, 13 sărbători ale comunităţilor, şi acestea preponderent 
folclorice. Se adăugă la acestea: 3 manifestări închinate moştenirii brâncuşiene de la 
Târgu-Jiu şi din Gorj, 2 festivaluri de literatură (unul, Festivalul Naţional de Literatură 
―Tudor Arghezi‖, cu adevărat de anvergură naţională şi cu deschidere internaţională), 3 
evocări ale unor personalităţi literare din Gorj, 3 festivaluri de umor, unul (Festivalul 
Naţional de Umor ―Ion Cănăvoiu‖, de asemeni de rezonanţă şi de impact naţional), un 
festival de folk, altul de muzică uşoară, 2 saloane de fotografie artistică şi o mână de 
expoziţii de caricatură, de pictură, grafică şi/sau sculptură, câteva seri dedicate 
vârstnicilor, una femeilor, alta copiilor şi, în cele din urmă, câteva evocări istorice, cu 
tentă patriotică - iată paleta de manifestări derulate în 2008 şi, cu minime modificări, 
prevăzute şi pentru 2009. 

Fireşte, aceste manifestări au fost realizate cu beneficiarii noştri direcţi, adică 
autorităţile publice locale şi, prin ele, comunităţile locale, instituţiile sau aşezămintele de 
cultură din teritoriu, organizaţii neguvernamentale, dar şi formaţiile, interpreţii, creatorii 
şi artiştii de tot felul. 

Departe de a considera multe din manifestările amintite prilejuri pentru rotunjirea 
veniturilor noastre extrabugetare, s-a venit în întâmpinarea cererii publicului şi a 
reprezentanţilor lui, fără a face însă rabat de la calitate, de la autentic, în favoarea 
vulgarului, a produsul subcultural. 

Nu altfel au stat lucrurile în privinţa repertoriului pentru formaţiile de elită ale 
şcolii, cele care ne dau statut de instituţie de spectacol: teatrul de păpuşi, orchestra de 
cameră, ansamblul de cântece şi dansuri, tarafurile tradiţionale. 

Comunicând cu beneficiarii direcţi sau/şi, în cazul teatrului de păpuşi cu 
educatorii, s-a păstrat acelaşi echilibru al bunului simţ artistic, refuzând ideea 
comercialului. 
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În privinţa sferei de activităţi de instruire, printr-o politică flexibilă a taxelor de 
şcolarizare/instruire, s-au încurajat activităţile ţinând de strategia culturală pe termen 
mediu şi lung, diminuând taxele sau chiar desfiinţându-le. Pentru cursurile de mare 
căutare, dar ameninţând obiective culturale strategice (de pildă, orga electronică), s-a 
procedat invers, majorând taxele până la niveluri prohibitive. 

Pentru termenele medii şi lungi, ne propunem în primul rând implicarea în calitate 
de actanţi culturali a ―luminătorilor‖ tradiţionali ai satului românesc şi deci şi gorjenesc, 
adică a dascălilor şi preoţilor. 

Mai mult, intenţionăm să atragem în sistem specialişti din domeniile atât de 
deficitare pentru cultura Gorjului: antropologie culturală, etnografie, etnologie, 
etnomuzicologie, artă plastică, arhitectură. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




