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Iniţiator: Muzeul Olteniei Craiova 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” Muzeul Judeţean Vâlcea, Muzeul Regiunii 
Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin. 

 Poveste de Crăciun. Expoziţie temporară de pictură 
Data şi locul: 18 decembrie 2012 
Muzeul de  Istorie şi Arheologie 
Iniţiator: Palatul Copiilor Tg-Jiu 
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 
III. 1.5     Programe metamuzeale 

 M-a mânat mama la vie – Domnica Trop. Lansare de album folcloric 
Data şi locul: 13 iunie 2012. Muzeul de istorie şi Arheologie 
Partener: Editura B.D. Media 

 Festivalul Copiilor „Domnica Trop”. Ediţia I-a. Festival-concurs 
Data şi locul: 12 iulie 2013. Muzeul arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara 
Parteneri: Primăria şi Consiliul local Bumbeşti Jiu, Asociaţia Culturală „Doruleţ din România”, Casa de 
discuri „Ijac Music Production” 

 Festivalul Copiilor „Maria Lătăreţu”. Ediţia a II-a. Festival concurs 
Data şi locul: 24 august 2012, casa-muzeu „Maria Lătăreţu” din Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia 
Parteneri: Primăria şi Consiliul local Bengeşti-Ciocadia, Asociaţia Culturală „Maria Lătăreţu”, Bălceşti, 
Asociaţia Culturală „Doruleţ” din România 

 40 de ani de la intrarea în eternitate a Mariei Lătăreţu. Concurs Folcloric 
Data şi locul: 26 septembrie 2012, Casa-muzeu „Maria Lătăreţu” din Bălceşti 
Parteneri: Asociaţia Culturală „Maria Lătăreţu”, Bălceşti, Parohia Bălceşti 

 Hai cu noi să colindăm. Spectacol folcloric 
Data şi locul: 19 decembrie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Parteneri: Asociaţia Culturală „Cântec de pe Jiu” 
III.1.6. Programe de pedagogie muzeală 

 În bătătura bunicilor.  
Atelier de vacanţă pentru copii destinat familiarizării cu gospodăria ţărănească şi activităţile 
tradiţionale din aceasta. 
Data şi locul: 25-29 iunie 2012, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara 
Partener: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Tg-Jiu 
 

4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

Criza economică generalizată  şi-a pus amprenta de o manieră semnificativă şi asupra 
activităţii Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu şi în anul 2012, al treilea an consecutiv de la începutul acestui 
fenomen atât de dramatic, resimţit nu doar de economia şi finanţele ţării ci, practic, de absolut toate 
segmentele funcţionale  ale statului nostru. 

Cu toate acestea, datorită luării la timp a unor măsuri organizatorice inspirate, dublate de 
eforturile deosebite ale întregului colectiv, la finele anului 2012, evidenţele financiar-contabile, de 
resurse umane sau de secretariat au creionat o imagine cert pozitivă pentru absolut toate  domeniile 
de activitate ale Şcolii, adică: 

- domeniul educaţiei  permanente şi a formării continue de interes comunitar, 
segmentul principal de activitate al Şcolii; 

- domeniul activităţii de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale comunităţii 
gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal, în care instituţia este 
actant/operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj; 
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- activitatea de instituţie de spectacole a Şcolii Populare de Artă, pentru teatrul de 
păpuşi (Trupa Pinocchio), pentru muzica cultă (Orchestra de Cameră Lyra Gorjului) şi pentru folclor 
scenic (Ansamblul folcloric “Maria Lătăreţu”). 

Dezvoltarea explozivă şi atât de complexă  a Şcolii în ultimii ani, prin triplarea numărului de 
elevi, a numărului secţiilor externe şi a disciplinelor, dar şi prin dobândirea caracterului de instituţie 
de spectacol prin amintitele deja formaţii de muzică cultă, de teatru de păpuşi şi de folclor scenic, ca 
şi prin asumarea calităţii de organizator sau partener în organizarea unui număr impresionant de 
programe şi proiecte din Agenda Culturală a Gorjului, precum şi rezultatele calitative şi cantitative  
fără precedent intrate deja în conştiinţa publică, au creat Şcolii Populare de Artă un statut special, ea 
fiind considerată la această oră drept una dintre cele mai importante instituţii culturale şi de 
educaţie artistică de la nivelul judeţului, cu o complexitate a ofertei de servicii unică nu doar în 
Oltenia ci, probabil, în ţară. 

Colaborarea exemplară cu absolut toate instituţiile culturale judeţene, cu autorităţile publice 
locale, regionale şi centrale, cu aşezăminte culturale din mediul rural şi urban al Gorjului şi nu numai, 
cu instituţii de învăţământ de toate gradele, cu agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale 
culturale sau cu alte entităţi din Gorj, din ţară şi străinătate, s-a concretizat într-un număr record de 
protocoale/acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare, numărul total al acestora ajungând, la 
finele lui 2012, la cifra de 64, fără a mai vorbi de sutele de colaborări ocazionale, neoficializate prin 
semnarea unor acorduri, contracte, parteneriate. 

Astfel, pentru anul 2012  s-a reuşit un grad de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei în procent de 16%, procent cu siguranţă unul record, măcar pentru Oltenia culturală. 
Concret, suma pe care au reuşit să o strângă oamenii Şcolii, din taxe pentru activităţile de instruire, 
din prestări de servicii culturale, din vânzări de bilete la spectacolele Ansamblului „Maria Lătăreţu”, 
ale Teatrului de Păpuşi „Pinocchio” şi de la concertele Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, se ridică 
la 275.300 lei, altă cifră record, aproape egală cât veniturile proprii realizate de celelalte patru 
instituţii culturale din subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 

În domeniul Educaţiei permanente, segmentul principal de activitate al instituţiei trebuie 
evidenţiat că numărul de cursanţi înregistraţi la începutul anului de învăţământ 2012- 2013, la sediul 
central şi la cele 35 de secţii externe este unul cu 235 cursanţi mai mic decât cel din anul precedent: 
1650. Tot aici  la acest capitol s-a reuşit reducerea semnificativă a cheltuielilor  pe 
beneficiarul/cursant: de la 853 lei/cursant în 2009 la 620lei/cursant în 2010 şi 608 lei /cursant în anul 
2012. 

În privinţa ofertei educaţionale pusă la dispoziţia comunităţii gorjene, trebuie menţionat că 
în satisfacerea  cererii venită din partea membrilor comunităţii, dar şi din raţiuni ţinând de strategia 
culturală a judeţului Gorj, Şcoala Populară de Artă derulează nu mai puţin de trei programe, 
totalizând un număr de 24 de proiecte educaţionale: 

Un program pentru meşteşugurile tradiţionale (Brăţara de Aur) care înglobează 11 proiecte 
mici (1 împletituri, 1 machete, 3 cusături, 2 olărit şi 4 iconărit), 1 mediu (arta lemnului) şi  1 mare 
(ţesut); 

-  Un program care are ca obiect folclorul scenic, muzical-coregrafic, datinile şi obiceiurile, 
(Tradiţii Gorjeneşti) conţinând  2 proiecte mici (grupuri vocale şi ansambluri de obiceiuri), 2 proiecte 
medii (1canto popular şi 1 proiect grupuri instrumentale şi tarafuri) şi 3 proiecte mari (instrumente 
populare, ansambluri folclorice şi dansuri populare); 

-    Un program al artelor culte (Ars Litua) cuprinde activităţi de instruire grupate în 2 proiecte 
mari (canto clasic şi canto muzică uşoară/folk şi instrumente) şi 2 proiecte medii (arte vizuale şi 
balet/dans modern). 

În funcţie de cerere, mai precis de solicitările venite din teritoriu, de strategiile de dezvoltare 
şi de acoperirea cu cadre de specialitate a activităţilor în diverse zone, cursurile de instruire în 
domeniul artelor populare şi culte, precum şi al meşteşugurilor tradiţionale, sunt organizate atât la 
sediul central din Tg-Jiu, cât şi în cele 35 de secţii externe. Astfel, din cele 92 de cursuri deschise de 
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Şcoala Populară de Artă în anul de instruire 2012-2013, 30 funcţionează la sediul central sau în alte 
locaţii din Tg-Jiu, iar 62 funcţionează în oraşele şi satele judeţului. 

Pentru o cât mai bună informare asupra acestui segment de activitate al şcolii se cuvine să 
precizăm că taxele de şcolarizare sunt unele modice. În comparaţie cu cele practicate de instituţii 
similare din alte judeţe ele sunt mai mici. De fapt, aceasta şi explică afluxul neaşteptat de mare de 
solicitări venite din partea celor care vin să urmeze cursurile Şcolii. Mai trebuie precizat un aspect 
deloc de neglijat, anume acela că, din raţiuni de strategie culturală, câteva din cursuri sunt scutite de 
taxe de şcolarizare. Este vorba de meşteşugurile tradiţionale, grupurile şi ansamblurile de datini şi 
obiceiuri, ca şi cursurile de învăţare a câtorva instrumente tradiţionale, în prag de dispariţie: braci, 
contrabas, ţambal, vuvă. 

Dinamica dezvoltării ofertei de servicii pe linia educaţiei permanente - în condiţiile în care 
putem vorbi în câţiva ani de o triplare a numărului secţiilor externe, a cursanţilor, a paletei de 
discipline din programa şcolară - , ca şi rezultatele excelente obţinute în concursurile judeţene, 
regionale şi naţionale ori în confruntările cu publicul şi cu specialiştii, ne îndreptăţesc să considerăm 
că acest segment de activitate al Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, ca dimensiuni cel mai important în 
comparaţie cu instituţiile similare din ţară, este unul aducător de performanţe profesionale şi, în 
egală măsură, de sume consistente aduse la bugetul de venituri proprii  al instituţiei. 

Trecând la activitatea de operator cultural, realizator (în regie proprie şi/sau în colaborare) 
de proiecte din Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Gorj, dar şi în alte proiecte culturale de 
importanţă locală, (producţii artistice: spectacole/concerte, expoziţii, târguri, vernisaje, cercetări, 
studii, activităţi de recunoaştere a localităţilor cu istorii vechi de cultură şi educaţie, de recunoaştere 
şi premiere a meritelor şi contribuţiei majore a unităţilor administrativ teritoriale şi a altor instituţii 
în revigorarea şi dezvoltarea actului cultural, în promovarea culturii şi tradiţiei, în revigorarea 
meşteşugurilor, promovarea imaginii cultural-artistice a judeţului nostru şi creşterea gradului de 
atracţie, interes şi preocupare a beneficiarilor pentru domeniile specifice de activitate ale instituţiei 
şi activităţii cultural-educative în general), Şcoala Populară de Artă a fost implicată în anul 2012 în nu 
mai puţin de 317 proiecte, în cadrul programelor “Obârşii, identităţi, tradiţii” (pentru manifestări de 
artă şi civilizaţie tradiţională, de spiritualitate creştină etc.), precum şi “Columne gorjene” (pentru 
manifestări de arte culte). 

În anul 2012, în luna mai, tot Armand Landh, a „recidivat”, urmând manifestările ocazionate 
de Tabăra Internaţională de Pictură de la Rabrovo, judeţul Vidin, Bulgaria, unde a lăsat încă o dată o 
foarte bună impresie, reuşind să-l convingă pe primarul localităţii bulgare să vină în România, în Gorj, 
şi să înceapă demersurile de înfrăţire a localităţii sale cu comuna Teleşti şi de organizare împreună cu 
Şcoala a unei ediţii „gemene” a taberei, în localitatea gorjeană menţionată mai sus. 

În luna iulie, între 13 şi 15 ale lunii, a fost continuată implicarea în Festivalul Balcanic de 
Folclor de la Ostrlej (Bor, Serbia), purtând numele PETROVDANFEST, după care, la insistenţa 
gazdelor, dar şi a administraţiei din localitatea Luka, din acelaşi Raion Bor, am oferit un spectacol de 
neuitat membrilor comunităţii lukane, în majoritatea lor de origine română sud-dunăreană. 

Conform tradiţiei, în a patra săptămână a lunii august, respectiv între 20-25, s-a desfăşurat în 
capitala judeţului nostru Tabăra Muzicală Internaţională de Vară de la Târgu-Jiu, (la sediul Şcolii 
Populare de Artă), la care au urmat cursuri de măiestrie 20 participanţi, elevi de la clasele de pian ale 
profesorilor Viorica Sârbu şi Aurel Popescu şi de la clasa de vioară a profesorului Iacob Narcis. Ca de 
obicei, cursurile au fost susţinute de profesoarele Veronique Thual Chauvel şi Claire Chauvel, din 
Normandia, Franţa. 

Tot conform tradiţiei, cu ocazia Festivalului Naţional al Cântecului popular „Maria Lătăreţu”, 
Ansamblul omonim al Şcolii a avut ca invitaţi în recitalul susţinut în 7 noiembrie, chiar ziua de 
naştere a Privighetorii, un solist instrumentist din Valea Timocului sârbesc şi o solistă vocală din Vidin 
– Bulgaria. Cei doi, împreună cu rapsodul român din Serbia Dusko Oprici, au fost însoţiţi de Iovan 
Petrovici, preşedintele Asociaţiei pentru cultura românilor şi vlahilor "Valea Timocului" din Republica 
Serbia şi de Plamka Liubomirova, liderul Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria. Cu acest prilej a fost semnat 
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un protocol de realizare a unui festival trilateral de datini şi obiceiuri, cu un ritual specific doar celor 
trei zone: celebra Horă de pomană. 

În intervalul la care facem referire în acest material, prioritare au fost activităţile publicitare 
şi activităţile de PR şi strategii media pentru promovare. 

Anul 2012 a fost unul plin de roade pentru elevii şi profesorii Şcolii Populare de Artă Târgu-
Jiu. Aproape că nu a existat confruntare artistică naţională din domeniul cântecului popular, dar şi al 
muzicii instrumentale, de la care elevii şi profesorii noştri să nu se fi întors fără lauri pe frunte: 
Festivalul Naţional al Cântecului Românesc de la Mamaia (premiul I), Festivalul “Strugurele de Aur” 
de la Alba Iulia (locul I), Festivalul Ion Albeşteanu Amara (locul III), Festivalul Cântecului Oltenesc de 
la Ianca-Olt (trofeu şi locul III), Festivalul de Folclor Giurgiu (locul I), De Ispas la Năsăud (locul I), 
Festivalul Folcloric de la Oraviţa (locul II), Festivalul Cântecului Ciobănesc de la Sibiu (menţiune), 
Festivalul Naţional al Cântecului Românesc de la Cumpăna (locul I), Festivalul Naţional “Maria 
Lătăreţu” (locul III voce şi III caval) – iată locurile izbânzilor noastre. 

Lauri au cucerit şi elevele claselor de muzică uşoară & folk coordonate de profesorii Sorin 
Bivolaru şi Doru Ciobanu. Eleva Ruxandra Gherghinoiu s-a calificat în faza superioară a concursului 
televizat X Factor, la fel ca şi colega ei, Ştefania Haidău.  

Evoluţia de senzaţie din acest an aparţine unei fetiţe care şi-a luat buletinul abia în luna 
februarie a acestui an. Daniela Popescu a devenit, după doar un an şi jumătate de studiu classic, 
solistă vocală (soprană) a Orchestrei târgujiene de Cameră Lyra Gorjului, evoluând, din februarie şi 
până în decembrie la fiecare concert lunar. În luna iulie, deşi venea dintr-un sat aflat la 80 de 
kilometri de Târgu-Jiu şi nu urmase decât doi ani de şcoală populară de artă, ea a intrat prima la 
Colegiul Naţional de Muzică Dinu Lipatti din Bucureşti. În noiembrie anul acesta, participând la 
primele ei concursuri, Festivalurile de muzică cultă de la Galaţi şi cel de muzică vocal-simfonică, 
festival internaţional, a reuşit să surclaseze toţi concurenţii, câştigând trofeele ambelor festivaluri. 

Nici în anul 2012, în pofida efectelor unei crize economice mai severe ca oricând, colaborarea 
instituţiei noastre cu autorităţile publice judeţene şi locale, cu instituţii cultural de mare prestigiu, cu 
partenerii noştri tradiţionali din Bulgaria, Serbia, Franţa, Austria, Polonia, Republica Moldova nu a 
încetat nici o clipă, măsurile manageriale luate din timp în vederea găsirii de soluţii de finanţare a 
proiectelor comune, inclusiv a costurilor implicării noastre, au făcut ca un număr destul de mic din 
evenimentele cuprinse în Agenda culturală a judeţului să fie sacrificate din cauza lipsei de fonduri.  

La fel au stat lucrurile şi în privinţa marilor evenimente cultural şi artistice organizate la Gorj 
în acest an. Cu parcimonie şi pragmatism, şi, în compensare, cu o doză triplă de suflet din partea 
tuturor celor implicaţi cu eforturi uneori disperate pentru găsirea de sponsori sau de noi 
coorganizatori (de pildă numai atragerea printre organizatorii Festivalului Naţional de Folk şi Baladă 
“Poarta Sărutului” a fost de natură să reducă bugetul festivalului cu aproape 20.000 lei!), niciunul din 
marile evenimente ale Gorjului nu a fost abandonat sau tratat funcţionăreşte, ca o simplă punctare a 
unei rubrici dintr-un caiet de sarcini. 

Vom începe o sumară enumerare, mai întâi cu reprezentarea Gorjului în afara graniţelor sau 
la evenimente cultural internaţionale, organizate în ţară şi la care formaţiile, interpreţii, creatorii, dar 
şi obiectele de artă popular şi cultă create de aceştia au participat. 

Astfel, în luna februarie, la iniţiativa Departamentului pentru românii de pretutindeni din 
cadrul Guvernului României, o formulă restrânsă din Ansamblul “Maria Lătăreţu” a efectuat un 
turneu de 10 spectacole în comunităţile româneşti din zona Vidin – Bulgaria. Dincolo de succesul 
obţinut, solii cântecului românesc tradiţional au adus şi o sumă considerabilă în bugetul de venituri 
proprii.  

Patru luni mai târziu, soliştii vocali şi instrumentişti, orchestra şi formaţia de dansuri a 
Ansamblului amintit mai sus au fost prezenţi la Festivalul Balcanic de Folclor de la Ostrelj (Bor), 
Serbia – PetrovDanFest. Au participat ansambluri de muzică şi dansuri tradiţionale din  trei localităţi 
oltene şi din comunităţi de pe Valea Timocului sârbesc şi bulgar. Ca de fiecare dată, ansamblul 
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nostru a evoluat în finalul Festivalului, obţinând aprecierea unanimă a spectatorilor, juriului şi 
organizatorilor. 

Tot în luna iulie, formaţia de fluieraşi şi ansamblul de dansuri din Dragoteşti, secţie a Şcolii 
Populare de Artă, împreună cu câţiva solişti vocali şi instrumentişti dintre elevii şcolii, coordonaţi de 
profesorii şi instrumentiştii Ştefan Popescu şi Constantin Stana, au participat la Festivalul 
Internaţional de Folclor de la Heidelberg, Germania, la invitaţia Fundaţiei Culturale Al.I.Cuza, 
condusă de profesorul Iosif Herlo. 

În luna august, două tarafuri din Gorj organizate pe lângă Şcoala Populară de Artă, au ieşit în 
prim planul muzicii tradiţionale, la nivel naţional. Astfel, taraful Cristi Geagu Cătăroiu, din Tismana, a 
participat, împreună cu managerul instituţiei, la Festivalul Internaţional româno-irlandez Drumurile 
lui Leşe, organizat la Târgu Lăpuş de Societatea Culture Ireland, condusă de Peter Hurley şi avându-l 
ca director de festival pe Grigore Leşe. Zece zile mai târziu,  Taraful Gorjului (un fel de selecţionată a 
câtorva dintre cei mai vestiţi lăutari din Pârău de Pripor şi Tismana) a reprezentat Oltenia la 
Festivalul Naţional al Tarafurilor şi Fanfarelor Ţărăneşti de la Suceava, organizat de Muzeul 
Etnografic la Bucovinei şi Cotidianul Jurnalul Naţional şi avându-l ca director de proiect tot pe 
maestrul Grigore Leşe. Tot aceeaşi formaţie a concertat la Bucureşti, în sala Muzeului Naţional al 
Ţăranului Român, cu ocazia prezenţei marelui etnomuzicolog Laurent Aubert, custodele Arhivelor 
internaţionale de muzică populară de la Geneva, însoţit de ambasadorul Elveţiei, chiar de Ziua 
Naţională a acestui stat.  

În a treia săptămână a lui august  a avut loc Tabăra muzicală internaţională de vară de la 
Târgu-Jiu, organizată de instituţia noastră, la care un număr de 30 elevi târgujieni, elevi ai 
profesorilor Viorica Sârbu, Aurel Popescu şi Narcis Iacob au beneficiat de cursuri de măiestrie 
susţinute de pianista Veronique Thual Chauvel din Franţa, sprijinită la vioară de fiica sa, Claire 
Chauvel. 

Izbânda incontestabilă în privinţa prezenţelor internaţionale este dată tot de Taraful Gorjului, 
care, între 6 şi 9 octombrie a susţinut două concerte extraordinare, prezentate de etnomuzicologul 
Speranţa Rădulescu, la Forumul Internaţional România, organizat de Ambasada României în Austria, 
Institutul Cultural Român de la Viena, Academia Austriacă de Ştiinţe – Institutul de Romanistică şi 
Arhiva Internaţională de Etnomuzicologie, Universitatea de Muzică şi Arte din Viena etc. Succes 
excepţional. 

În luna noiembrie, cu ocazia Festivalului Naţional al Cântecului Popular MARIA LĂTĂREŢU, 
ansamblul omonim al Şcolii, a avut ca invitaţi în recitalul susţinut în prima zi a festivalului interpreţi 
vocali şi instrumentali din Bulgaria şi Serbia, împreună cu trei conducători ai unor asociaţii  culturale 
ale românilor de peste Dunăre: Iovan Petrovici, preşedintele Asociaţiei pentru cultura românilor şi 
vlahilor “Valea Timocului” din Republica Serbia; Ivo Gherghiev, preşedintele Asociaţiei etnicilor 
români din Bulgaria şi Plamka Liubomirova, liderul Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria. Acord complex de 
parteneriat pentru următorii trei ani, cu Plamka Liubomirova. 

În luna decembrie artistul plastic Armand Landh, expert al instituţiei, a trecut Dunărea la 
Vidin, participând la ediţia inaugurală  Taberei Internaţionale de Pictură din oraşul bulgăresc amintit 
mai sus. Succesul acestei ediţii a născut idea repetării, în aceeaşi componenţă, a unui astfel de 
proiect şi în Oraşul lui Brâncuşi. 

Am lăsat pentru finalul acestor enumerări marile noastre proiecte culturale, realizate de 
Şcoală în parteneriat cu autorităţile publice judeţene şi municipale, precum şi cu instituţii 
subordonate acestora. Simpla lor enumerare este relevantă: Sărbătoare Eminescu, Evocarea „Pururi 
uniţi sub tricolor”, „Curtea cu Prieteni” (ianuarie), Salonul de iarnă al artelor populare, Brâncuşiana, 
Sărbătoarea Dragobetelui la Poarta Sărutului (februarie), Spectacolul aniversar „Cântec din Ţara 
Jiului de Sus”, Filocalia, Salonul de primăvară al fotografiei de artă (martie), Festivalul portului şi 
dansului gorjenesc „Liviu Dafinescu”, Pastorala Floriilor, Sărbătoarea Sfântului Gheorghe în Dealul 
Teleştiului (aprilie), Cântec pentru Europa, Ghermanul, Zilele Târgu-Jiului, Festivalul Naţional de 
Literatură „Tudor Arghezi”, Festivalul de folclor „Tinere talente” din Rovinari, Festivalul „Pe fir de 
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baladă” (mai), Gorjul istoric şi cultural, Logodna vinului cu ulcica, Festivalul de romanţe „Sara pe 
deal” (iunie), Festivalurile folclorice de la Polovragi, Stejari, Turceni, Bustuchin, Drăgoteşti (iulie), 
evocarea „Răsunet în Poiana lui Mihai Viteazul”, Festivalul de folk şi baladă „Poarta Sărutului”, Târgul 
meşterilor populari din România (august), Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” şi 
Festivalul „Coborâtul oilor de la munte” (septembrie), Festivalul naţional de umor „Ion Cănăvoi” 
(octombrie), Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”, In Memoriam Nicolae 
Diaconu, Expoziţia „Artă şi meşteşug” (noiembrie), Zilele de Literatură Valentin Taşcu, Memorialul 
Titu Rădoi, Alaiul obiceiurilor de iarnă, Zilele Recunoştinţei (decembrie). 

Referitor la formaţiile cu statut profesionist, care aduc Şcolii şi statutul de instituţie de 
spectacole – Trupa de păpuşari profesionişti “Pinocchio”, Orchestra târgujiană de Cameră “Lyra 
Gorjului” şi Ansamblul “Maria Lătăreţu”, trebuie menţionat de la bun început că tustrele colectivele 
acestora au depus eforturi deosebite pentru a realiza, în penuria de materiale şi fonduri băneşti a 
acestei perioade, producţii artistice de o calitate care să satisfacă beneficiarii acestor activităţi, 
realizând, în acelaşi timp, un aport de venituri extrabugetare care a permis traversarea cu bine a 
acestei perioade de mare criză economică.  

  Cu două premiere realizate în luna mai şi, în afara stagiunii, cu încă o microstagiune de 
spectacole în aer liber la finele lunilor iulie şi august, în Târgu-Jiu, Trupa de Păpuşari Profesionişti 
“Pinocchio” a oferit copiilor Gorjului un număr de 65 de spectacole,  urmărite de aproape 8.000 de 
spectatori,  încasările  însumând 17.970 lei. Aceasta, în condiţiile în care  biletul de spectacol a fost 
menţinut de 4 ani neschimbat (3 lei) , în timp ce trupele particulare din Petroşani, Vâlcea şi Craiova, 
cu piese de o valoare îndoielnică, cu decoruri şi recuzită minimaliste, practică tarife de 5 
lei/spectator. 

Orchestra de Cameră “Lyra Gorjului”, cu un număr de 20–25 de membri, toţi colaboratori pe 
baza contractelor de drepturi de autor, este ameninţată de ceva vreme cu disoluţia, întrucât de mai 
bine de un an şi jumătate, Primăria şi Consiliul Local Tg-Jiu, care au asigurat în cea mai mare parte, 
vreme de 4 ani,  finanţarea acestei formaţii, au refuzat s-o mai facă, începând cu vara lui 2010. 

În ciuda promisiunilor repetate, anume că Lyra, singura formaţie de muzică cultă de la nivelul 
acestui judeţ, va fi recunoscută ca formaţie reprezentativă pentru mişcarea muzicală gorjeană şi 
finanţată, ca atare, din subvenţie separată acordată de Consiliul Judeţean Gorj, nimic nu a schimbat 
această stare de lucruri, concertele anilor 2010 (parţial) şi 2012 fiind asigurate în totalitate din 
bugetul propriu de venituri proprii al instituţiei. Cum în ultimele luni situaţia financiară a SPA s-a 
înrăutăţit, şirul concertelor lunare a fost întrerupt de la începutul anului şi până acum, reluarea 
activităţii formaţiei fiind pusă sub semnul întrebării.  

În sfârşit, Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu”, formaţie considerată profesionistă în mod 
bizar, câtă vreme nu are nici un angajat cu normă de bază, ci numai câţiva colaboratori pe baza Legii 
8/1994 a drepturilor de autor, este cel care aduce în schimb venituri considerabile la bugetul 
instituţiei, provenite din prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. În plus, formaţia 
este o adevărată oglindă a Şcolii, contribuind la consolidarea prestigiului ei, la popularizarea celor 
mai buni elevi şi profesori şi la atragerea a numeroşi tineri înspre activităţile instituţiei. 

 
Unul dintre secretele succeselor obţinute de Şcoala Populară de Artă din Târgu-Jiu în practic 

toate domeniile ei de activitate îl constituie colaborarea cu instituţii şi personalităţi din elita culturii 
noastre naţionale sau din străinătate. Dintre instituţiile culturale de primă mână ale ţării cu care 
Şcoala a continuat parteneriate benefice şi unice pentru zona Olteniei amintim Institutul Cultural 
Român, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Complexul muzeal 
„Astra” din Sibiu, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Epigramiştilor Români, Uniunea 
Caricaturiştilor Români, UNITER, EUROED etc. 

 




