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 Absolventul. Expoziţie de arte plastice, icoană şi arhitectură. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 5 iunie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiatori: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Târgu Jiu, Liceul Teologic „Sf. Nicodim”, Târgu Jiu 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Expoziţia absolvenţilor. Promoţia 2014. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 16 iunie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Şcoala Populară de Artă, Târgu Jiu. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Tabăra Naţională de Pictură „Iosif Keber”. 

Data şi locul: 12 august 2014, Muzeul de Artă. 

Iniţiator: Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”Târgu Jiu 

Parteneri: Filiala Târgu Jiu a UAP din România, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu 

Jiu,Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Moştenirea trecutului – temelie pentru viitor. Expoziţie temporară de fotografie. 

Data şi locul: 13 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş”, Ceauru-Băleşti. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Gorjeanul – 90 de ani. Trecut, prezent şi perspective. Simpozion. 

Data şi locul: 27 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Cotidianul „Gorjeanul”. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Artă şi meşteşug. Expoziţie temporară de etnografie. 

Data şi locul: 28 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Şcoala Populară de Artă, Târgu Jiu. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 

4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu se adresează, în general, întregii comunităţi gorjene căreia îi 

oferă servicii de educaţie permanentă, în afara sistemului formal, servicii de operator cultural prin 

programele şi proiectele înscrise în Agenda Culturală a judeţului, alături de produse şi servicii culturale 

prin Orchestra de Cameră Lyra Gorjului, Teatrul de Păpuşi Pinocchio şi Ansamblul folcloric Maria Lătăreţu. 

Prin activitățile desfășurate, instituția a urmărit susţinerea dezvoltării personale şi vocaţionale a 
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membrilor comunităţii prin activităţi de educaţie pe tot parcursul vieţii, creșterea calităţii serviciilor 

culturale în mediul rural şi mic urban şi îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la informaţia culturală. 

În domeniul educației permanente şi al formării continue de interes comunitar, datele ne indică 

că numărul de cursanți înscrişi la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 2014/2015 este de 2076, 

față de anul școlar precedent, când au fost înregistrați un număr de 1934 de cursanți (iunie 2014). 

Creșterea procentuală de 7,34% a numărului de cursanți ne indică o creștere a interesului arătat față de 

oferta educațională a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. La sediul din Târgu-Jiu, la finele anului 2014 erau 

înregistrați 584 cursanţi, față de 582 la finele anului şcolar 2013/2014, în timp ce la secţiile externe au 

fost înregistrați 1.492 cursanţi, față de 1352 la finele anului şcolar 2013/2014. 

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, au fost organizate în cele 38 de secţii 

externe, din localităţi urbane şi rurale ale Gorjului. Deși la o primă vedere am fi tentați să credem că cei 

mai mulți cursanți au fost înscriși la secțiile externe din mediul rural, în realitate ponderea cursanților 

înscriși la secțiile din mediul urban (inclusiv Târgu Jiul) este mai mare. 

 

 

 

Analizând datele din punct de vedere al profesiei, corelat cu cel al grupelor de vârstă, constatăm 

că dintre cei 584 de cursanți înscriși la sediul instituției în anul școlar 2014/2015, un număr de 524 cursanți 

erau înscriși în învățământul preuniversitar (5-19 ani), 15 proveneau din rândul studenților (20-24 ani), iar 

restul de 45 erau persoane mature care nu mai urmează un sistem formal de învățământ. La secțiile 

externe, dintre cei 1492 de cursanți, 1435 erau elevi, 6 studenți iar 51 erau persoane mature. Așa cum 

rezultă din aceste date, beneficiarul serviciilor aferite de Școala Populară de Artă Târgu Jiu, în ceea ce 

privește educația permanentă de interes comunitar, a fost din categoria copiilor şi tinerilor, cu vocaţie 

artistică, care au frecventat și frecventează cursurile oferite de instituţie pentru a-şi cultiva talentul sau 

înclinaţia artistică.  

45,81%

54,19%

Nr. cursanți înscriși la secțiile din mediu rural Nr. cursanți înscriși la secțiile din mediu urban

Ponderea numărului de cursanți la finele anului 2014
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Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a derulat 

la începutul anului 2014 un număr de 3 programe BRĂŢARA DE AUR, TRADIŢII GORJENEŞTI și ARS LITUA, 

regrupate în cursul anului sub denumirea de ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE și ARTE 

CONTEMPORANE.  

Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresat copiilor, tinerilor și adulţilor, din mediul 

rural şi urban, prin proiectele sale a urmărit conservarea şi transmiterea meseriilor şi artelor tradiţionale, 

în acest scop organizându-se activități de instruire grupate în 6 proiecte mici (împletituri, machete, 

cusături, olărit, arta lemnului şi grupuri instrumentale și vocal instrumentale), 4 medii (iconărit, țesături, 

ansambluri de datini și obiceiuri precum și cel de grupuri vocale) şi 3 mari (canto popular, dansuri 

tradiționale și instrumente populare).  

Proiectele derulate în cadrul acestui program, în număr de 13, au fost implementale într-un număr 

de 29 de autorități locale, dintre care 5 urbane și 24 rurale, ceea ce reprezintă 90,63% dintre secțiile școlii. 

Programul a avut un număr de 1527 cursanți, dintre care 604 la sediile din mediu urban (39,55%) și 923 la 

sediile din mediul rural (60,45%).  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului 

Proiectul/cursul Număr 

grupe de 

curs 

Număr de 

cursanți 

1 

ARTE ŞI 

MEŞTEŞUGURI 

TRADIŢIONALE 

ANSAMBLURI DE DATINI ŞI OBICEIURI  5 103 

2 ARTA LEMNULUI  4 105 

3 CANTO POPULAR  8 153 

4 CUSĂTURI  3 37 

5 DANSURI TRADIŢIONALE 16 394 

6 GRUPURI VOCALE  11 266 

7 

GRUPURI INSTRUMENTALE ŞI VOCAL 

INSTRUMENTALE  4 69 

8 ICONĂRIT 5 117 

9 ÎMPLETITURI 1 15 

10 INSTRUMENTE TRADIŢIONALE 8 97 

11 MACHETE 1 9 

12 OLĂRIT 1 22 

13 ŢESĂTURI 8 140 
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Dintre acestea, la sediul din Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a desfășurat un număr de 

4 proiecte în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, respectiv proiectele referitoare 

la arta lemnului (construcție de instrumente muzicale), canto popular, dansuri tradiționale și instrumente 

tradiționale (activități de instruire pentru nai, fluier și țambal), pentru un număr de 244 de cursanți, 

dintre care 206 elevi. 

 

 

Așa cum era de așteptat, proiectele din cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE 

organizate de Școala Populară de Artă Târgu Jiu în județul Gorj au fost cele mai numeroase, acoperind o 

bună parte din nevoia de formare continuă de interes comunitar dintr-un număr de 28 de autorități 

locale (4 urbane și 24 rurale). În cadrul celor 13 proiecte, au fost organizate cursuri referitoare la arta 

lemnului, ansambluri de datini și obiceiuri, canto popular, cusături, dansuri tradiționale, grupuri vocale, 

grupuri instrumentale și vocal instrumentale, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale, machete, 

olărit și țesături pentru un număr de 1283 de cursanți, dintre care 1230 elevi (95,87%), cea mai mare 

parte a cursanților proveniți din rândul eleviilor fiind înscriși la disciplinele legate de artele tradiționale. 

În schimb, cursurile care se adresează celor care vor să deprindă un meșteșug au fost frecventate doar 

în proporție de 89,18% de către elevi. 
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Deși am fi fost tentați să credem că toate proiectele desfășurate în cadrul programului Arte și 

meșteșuguri tradiționale desfășurate în județ ar fi trebuit să aibă un număr copleșitor de cursanți proveniți 

din mediul rural, datele statistice ne arată că acest lucru nu este valabil în toate cazurile. Așa cum se poate 

observa din diagrama de mai sus, numărul celor care urmează cursurile grupate în cadrul proiectelor 

ansambluri de datini și obiceiuri și arta lemnului este mai mare la secțiile organizate în orașe. Un număr 

foarte mare de cursanți proveniți din mediul urban se înregistrează și la cursuri organizate în cadrul 

proiectelor cusături și țesături.  

Programul ARTE CONTEMPORANE , adresat copiilor, tinerilor și adulţilor, din mediul rural şi urban, 

prin proiectele sale, a urmărit dezvoltarea personală şi vocaţională a membrilor comunităţii, oferind 

activităţi de instruire grupate în 3 proiecte medii (arte vizuale, balet/dans modern și canto muzică 

uşoară,folk, clasic) şi 1 proiect mare (instrumente muzicale). În acest scop s-au organizat cursuri de 

pictură, artă decorativă, terapie artistică, ceramică, teatru poetic, dans modern, balet, canto muzică 

ușoară, folk și clasică, chitară, orgă, saxofon, taragot și vioară.  

Proiectele derulate prin intermediul acestui program au fost implementate într-un număr de 11 

autorități locale, dintre care 8 urbane și 3 rurale, numărul cel mai mare de cursanți fiind înregistrat urban, 

521, ceea ce reprezintă 94,90% din numărul total de cursanți înscriși la acest program. Deși nu sunt la fel 

de răspândite în teritoriu precum proiectele implementate prin intermediul programului ARTE ŞI 

MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, prin cele 4 proiecte derulate în cadrul acestui program au fost organizate 

un număr de 35 de cursuri pentru cei 549 de cursanți: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului 

Proiectul/cursul Număr 

grupe de 

curs 

Număr de 

cursanți 

         1  ARTE VIZUALE 7 155 
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2 

ARTE 

CONTEMPORANE 

CANTO, MUZICA UŞOARA, FOLK 

CLASIC 6 43 

3 DANS MODERN/BALET  3 91 

4 INSTRUMENTE MUZICALE 19 260 

 

La sediul din Târgu Jiu s-a înregistrat cel mai mare aflux de cursanți, toate cele patru proiecte din 

cadrul acestuia fiind oferite unui număr de 344 de cursanți, dintre care 318 elevi. Au fost organizate 

cursuri pentru toate cele patru proiecte: arte vizuale (în cadrul căruia au fost oferite cursuri de pictură, 

terapie artistică și teatru poetic), canto muzică ușoară, folk și clasică, dans modern și balet precum și cel 

de instrumente muzicale, care oferă cursuri de chitară, pian, orgă, saxofon și vioară. 

 

 

 La secțiile externe, au fost înscriși un număr mult mai mic de cursanți, deși toate cele patru 

proiecte din cadrul acestuia sunt oferite și cursanților din teritoriu. Având un număr de de 209 cursanți, 

dintre care 205 sunt elevi (98,09%), cursurile din această categorie sunt urmate de doar 14,01% din 

totalul cursanților avuți de Școala Populară de Artă Târgu Jiu în afara orașului de reședință. Astfel, au 

existat grupe de curs pentru proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de 

pictură, ceramică și artă decorativă), canto muzică ușoară, folk și clasică, dans modern și balet precum și 

cel de instrumente muzicale, care oferă cursuri de chitară, orgă, saxofon, taragot și vioară. 
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Dezvoltarea continuă a ofertei de servicii pe linia educaţiei permanente, concretizată prin numărul 

și diversitatea de discipline din programa școlară, prin gradul de răspândire a secțiilor externe ale școlii 

și prin numărul foarte mare de persoane ce frecventează cursurile organizate de instituție, a avut ca 

rezultat, ca și în anii trecuți, un număr foarte mare de distincții obţinute la festivaluri și concursuri.  

Concret, elevii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu s-au întors de la festivarurile locale, județene și 

naționale cu un număr de 3 trofee, 64 de premii Iîi, 27 de premii II, 25 premii III, 8 mențiuni și 10 premii 

speciale.  

În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Școala Populară de Artă Târgu 

Jiu a acționat, prin intermediul a două programe Obârşii, identităţi, tradiţii, devenit mai apoi Gorjul 

Ancestral (pentru manifestări de artă şi civilizaţie tradiţională, de spiritualitate creştină etc.) şi Columne 

gorjene, devenit Emulațiile școlii de artă (pentru manifestări de arte culte) și a proiectelor derulate în 

cadrul acestora, prin organizarea unui număr foarte mare de evenimente culturale (festivaluri, saloane, 

expoziţii, vernisaje), care au fost înscrise în Agenda culturală a județului Gorj și care au pus în valoare 

bogăţia patrimoniului cultural, cu precădere cel imaterial, din judeţul Gorj, contribuind la conservarea, 

promovarea şi valorificarea tradiţiilor, meşteşugurilor şi obiceiurilor locale şi transmiterea valorilor 

artistice ale comunităţii gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal 

Manifestările culturale la care Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat s-au bucurat atât de 

aprecierea publicului, cât și de cea a mass-media. 

 Ca și în anii trecuți, Școala Populară de Artă Târgu Jiu s-a implicat în organizarea unor evenimente 

internaționale, menite să promoveze valorile autentice ale creaţiei naţionale contemporane şi artei 

interpretative neprofesioniste, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor judeţului 

Gorj la viaţa culturală.  
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În acest sens a continuat colaborarea cu profesoarele franceze Veronique Thual Chauvel și Claire 

Chauvel din Franța pentru organizarea Taberei internaţionale de muzică cultă “Şcoala de Vară Târgu-Jiu”. 

La manifestarea din anul 2014 s-au înscris un număr de 30 de elevi care au participat la atelierele muzicale 

organizate pentru pian şi vioară, manifestarea fiind finalizată prin organizarea unui recital al interpreţilor 

la Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu. 

Participare la programe sau proiecte europene s-a concretizat și prin deplasarea unor 

reprezentanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu la evenimentul intitulat „Vino acasă la Brâncuşi!“, 

organizat de Asociația Mihai Eminescu din Viena împreună cu Consiliul Județean Gorj cu ocazia Zilei 

Naționale a Austriei, la Viena, în data de 25 octombrie 2014. La acest eveniment, Școala Populară de Artă 

Târgu Jiu a participat cu un număr de trei instructori: Ungureanu Daciana, de la secția externă Novaci, care 

a prezentat ceramică decorată cu motive tradiționale inspirate de pe țesăturile și costumele populare 

oltenești, Tiștere Filomela, de la secția externă Sohodol, care a expus țesături tradiționale gorjenești și 

Tantan Florin, de la secția externă Tismana, prezent cu ii și costume populare gorjenești.  

În afara numeroaselor proiecte cuprinse în Agenda culturală a județului Gorj, Școala Populară de 

Artă Târgu Jiu a contribuit la organizarea și desfășurarea unui număr foarte mare de activități atât în Târgu 

Jiu, cât și în numeroase localități din județ sau din țară.  

O dată cu conturarea programului de promovare turistică al județului Gorj, desfășurat sub 

genericul „Vino acasă la Brâncuşi!”, program realizat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru 

Turism, Școala Populară de Artă Târgu Jiu s-a implicat activ participând la organizarea în perioada 22-

26 septembrie 2014 a unui număr de cinci evenimente: 

–  ”Concertul celor 100 naiști”, eveniment la care au participat în realitate 130 de instrumentişti 

conduși de Ştefan Popescu, directorul adjunct al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu; 

–  ”Cine-a fost odată-n Gorj”,  spectacol susținut de tarafuri tradiționale; 
–  ”În Țara lui Brâncuși”, spectacol folcloric prezentat de Ansamblul Folcloric ”Maria Lătărețu” al 

Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. 

–  Concert ”Lyra Gorjului”; 
– ”Meșteșuguri din străbuni”, târg al meșterilor populari gorjeni. 

 
Prin intermediul secțiilor sale externe, Școala Populară de Artă Târgu Jiu și-a adus contribuția la 

organizarea și derularea unor spectacole sau expoziții organizate de autoritățile publice locale și care s-au 

desfășurat în localitățile Dobrița, Polovragi, Mușetești, Motru, Tisman, Cloșani, Bălcești ș.a. În ceea ce 

privește municipiul Târgu Jiu, dintre numeroasele activități la care a participat instituția noastră, am dori 

să amintim participarea la manifestarea din luna octombrie 2014 prilejuită de acordarea trofeului „Mărul 

de Aur” pentru turism, în cadrul căreia Ansamblul Artistic “Maria Lătăreţu” a susținut un recital pentru 

delegația străină participantă la acest eveniment. 

În afara județului, dintre numeroasele manifestări la care Școala Populară de Artă Târgu Jiu a 

participat, în calitate de invitat, amintim doar câteva: 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.radioromaniacultural.ro%2Fvino_acasa_la_brancusi_ajunge_la_viena-22511&ei=W2ruVMaGEOq6ygPJqILoCQ&usg=AFQjCNFsaWeXhpT12tg_KsPPJoE6g5k1oA
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 Festivalul de Tarafuri și Famfare, ediția a IX-a, desfășurat la București în perioada 11-12 octombrie 

2014, eveniment organizat de Mișcarea de Rezistență și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” 

București;  

Târgul de Turism al României, desfășurat la București în intervalul 13-16 noiembrie 2014, 

manifestare la care Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat cu un spectacol oferit de Ansamblul 

Artistic „Maria Lătărețu” și cu prezența unor meșteri; 

Festivalul de muzică, tradiții, obiceiuri și meșteșuguri populare ”Leru-i ler...”, ediția a IV-a, 

desfășurat la Brașov în perioada 13-14 decembrie 2014, eveniment organizat de Școala Populară de Arte 

și Meserii „Tiberiu Brădiceanu” din Brașov; 

 Evenimente ocazionate de sărbătorile de iarnă, au oferit ocazia elevilor și instructorilor Școlii 

Populare de Artă Târgu Jiu să participe la alaiul datinilor ”Din Bătrâni, din oameni buni”, organizat la 

Craiova, la spectacolul organizat de Radio România Oltenia Craiova sau la emisiune spectacol organizată 

la Sala Radio București. 

Între manifestările deosebit de importante la care Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat 

în afara județului, trebuie menționate târgurile la care meșterii populari care desfășoară activități de 

instruire la secții externe ale școlii au avut expoziții. Astfel, sunt de amintit în special târgurile organizate 

de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”:  11 – 13 aprilie 2014 sub denumirea de „Vin Floriile cu 

soare şi soarele cu Florii”, târgul organizat de aniversarea a 78 de ani de existenţă a muzeului din data 

de 17 mai 2014 și târgul din perioada 13 - 14 septembrie 2014 „Cârstovul viilor. Sărbătoarea culesului 

viilor la români. Ziua Crucii”; pe lângă acestea, meșterii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu au mai participat 

la târgul Meşterilor Populari de la Timişoara din perioada 20-21 septembrie 2014 precum și la târgul de 

Sfântul Nicolae organizat de Muzeul Național al Țăranului Român în perioada 5-7 decembrie 2014. 

Activitatea de instituţie de spectacole s-a desfășurat prin produsele şi serviciile culturale pe care 

Școala Populară de Artă Târgu Jiu le oferă prin intermediul Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, a 

Teatrului de Păpuși „Pinochio” și a Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”, spectacolele realizate de 

instituție contribuind la creşterea gradului de acces la cultură pentru un număr cât mai mare de beneficiari 

din rândul copiilor, tinerilor și adulţilor, atât din mediul urban, cât și din mediu rural. 

Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a adăugat, celorlalte patru piese din repertoriul său pe care le-a 

jucat în anul 2014 („Fata babei și fata moșului”, „Sarea-n bucate”, „Punguța cu doi bani” și „Năzdrăvanii”), 

două premiere, una în luna martie („Sultănița”) și alta în luna decembrie („Povești din pădure”). În același 

interval, teatrul a oferit copiilor Gorjului 91 de spectacole, dintre care 63 în mediu urban și 28 în mediu 

rural, urmărite de 7210 spectatori plătitori de bilete, fapt ce s-a concretizat prin facturi și vânzări de bilete 

în sumă de 27061 lei. 

Ca și grupă de vârstă este vorba de copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. Plecând de aici, pe 

baza datelor oferite de Institutul Național de Statistică pentru anul 2013 (datele referitoare la anul 2014 

nu sunt disponibile momentan), în județul Gorj exista un număr de 25460 de copii înscriși la grădință și în 

învățământul primar, toți aceștia fiind potențiali beneficiari ai spectacolelor oferite de Teatrul de Păpuși 

„Pinochio”. La cele 91 de reprezentații oferite de teatru în perioada 01.01.-31.12.2014 au participat un 
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număr de 7210 spectatori plătitori de bilete, ceea ce reprezintă 28,32%, iar dacă ne raportăm strict la 

reprezentațiile oferite copiilor din orașul Târgu Jiu, gradul de acoperire al potențialilor beneficiari este de 

59,72%. 

 

Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului", cu un număr de 17-21 de soliști și interpreți/concert, toţi 

colaboratori pe baza contractelor de drepturi de autor şi proveniţi din rândul cadrelor didactice de la 

Şcoala Populară de Artă, ale profesorilor de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” Târgu 

Jiu şi a unui grup de interpreți de la Filarmonica Oltenia din Craiova, a susținut un număr de 10 concerte, 

dintre care nouă pentru iubitorii de muzică din Târgu Jiu și unul în cadrul Festivalului Internațional 

„Craiova Muzicală”, ediția a 41-a. Deși numărul de spectatori a fost unul destul de scăzut, fiind estimat la 

aproximativ 1200, concertele oferite publicului meloman, și nu numai, reușesc să mențină o formă de 

manifestare artistică, inițiată cu mulți ani în urmă, care dă posibilitatea orașului în care se găsesc operele 

marelui sculptor Constantin Brâncuși să ofere o viață culturală diversificată pentru locuitorii și vizitatorii 

săi. 

Ansamblul Folcloric "Măria Lătăreţu", alcătuită din profesorii şi cursanții actuali sau foşti ai şcolii, 

la care se adaugă și colaboratori, este cea care aduce venituri considerabile la bugetul instituţiei, obţinute 

din prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. În plus, formaţia este considerata ca o 

adevărată oglindă a școlii, contribuind la consolidarea prestigiului acesteia, la popularizarea celor mai 

buni elevi şi profesori şi la atragerea a numeroşi tineri înspre activităţile instituţiei. Pentru perioada avută 

în discuție, ansamblul și-a făcut simțită serios prezența prin participarea la zeci de evenimente culturale, 

înscrise sau nu în agenda culturală a instituției. Ca urmare a recunoașterii de care se bucură și a 

profesionalismului de care a dat dovadă încă de la înființarea sa în data de 10 martie 2005, începând din 

luna martie 2014 Ansamblul Artistic „Maria Lătărețu” a devenit membru al Asociației Naționale de Folclor 

din România, asociație care face parte din Uniunea Internațională de Folclor I.G.F. Ca o primă activitate 

în această calitate, Ansamblul Artistic „Maria Lătărețu” a participat, alături de alte ansambluri din țară și 
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de interpreți din Israel, Argentina, Cehia, Spania, Italia, Belarus, Turcia şi Franța, în perioada 13-14 iunie 

2014, la a II-a ediție a Caravanei Folclorice I.G.F. 

          

5. Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj este un 
asezământ cultural de rang judetean, care functionează sub autoritatea Consiliului Judetean Gorj. 

Rolul său ca institutie publică de cultură este acela de conservare, cercetare, protejare, 
transmitere, promovare si punere în valoare a culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial, 
precum si de valorizare a creatiei artistice contemporane a judetului. 

Pentru menţinerea gradului de performanţă şi, implicit, pentru creşterea vizibilităţii instituţiei, 
CJCPCT Gorj si-a extins parteneriatele cu Uniuni de creaţie, ONG-uri si institutii artistice din afara ţării, 
anume: Uniunea Scriitorilor din Serbia, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din Bulgaria, 
Uniunea Scriitorilor din Turcia, Asociatia Scriitorilor din Israel etc., Fundaţia culturală ,,Doina” din 
Rotterdam (Olanda), Societatea culturală ,,Apoziţia” din Munchen (Germania), Societăţile culturale 
,,Arcaşul” şi ,,Eminescu” din Cernăuţi (Ucraina), Asociaţiile culturale ,,Paulimage” şi ,,La vache bleu” din 
Lucon şi Paris (Franţa), Facultatea de Artă din Barcelona (Spania),Academia de teatru, muzica si arte din 
Chisinău (Moldova), Asociatia Artistilor Plastici din Africa de Sud, Asociaţia culturală româno-italiană din 
Bologna (Italia), Asociatia Mesterilor Populari din Moldova, respectiv Bulgaria, Muzeele de artă din Plevna, 
Silistra, Ruse si Gabrovo (Bulgaria), Muzeul umorului din Gabrovo (Bulgaria), Asociatia Studentilor Români 
din Paris (Franta) s.a.  

Aceste organisme au participat la proiectele internaţionale ale Centrului: Festivalul internaţional 
de literatură ,,Tudor Arghezi”, Târgul meşterilor populari, Tabăra şi Salonul internaţionale de arte vizuale 
,,Gorjfest”, Cursuri internaţionale de dans popular gorjenesc, Salonul international de caricatură etc., dar, 
în acelaţi timp, au fost promotoare ale unor evenimente care au inclus şi aşezământul cultural gorjean: 
târguri ale meşterilor populari (Moldova, Bulgaria) expoziţii de artă plastică, artă populară şi fotografică 
(Bulgaria, Moldova, Ucraina/ Cernăuti). 

În cursul anului 2014, CJCPCT Gorj, împreună cu Muzeele de Artă din Silistra, Plevna, Gabrovo şi 
Ruse - Bulgaria, din Chisinau (Moldova), si Societatea Culturala ,,Mihai Eminescu” din Cernauti (Ucraina), 
respectiv cu Muzeul umorului din Gabrovo, a continuat proiectul transfrontalier ,,Vecinii”, care a cuprins: 
Expoziţia personală de pictură Ivan Kancev (Bulgaria) de la Arcani, Tabăra internationala de pictura de 
la Pestisani (Romania-Bulgaria), Tabara internationala de pictura de la Casa Artelor Baia de Fier 
(Romania-Moldova), Bursa Brâncusi (Tabara internationala de sculptura Romania-Bulgaria); itinerarea 
Salonului internaţional de artă plastică ,,Gorjfest 2009-2013" la Silistra, Plevna, Gabrovo si Ruse 
(Bulgaria), Cernăuti (Ucraina) și Chișinău (Moldova).  

Promovarea instituţiei şi a  proiectelor sale s-a făcut prin: pagina proprie de internet; media scrisă 
şi vorbită locală, regională, naţională şi internaţională (Moldova, Ucraina, Franţa, Spania, Italia, Olanda, 
Bulgaria etc.); Buletinul informativ al Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Traditionale; relatiile de parteneriat cu institutii similare din tară, uniuni de creatie si organisme culturale 
din tară si străinătate; agentii de presă din tară; accesarea unor site-uri specializate în promovarea 
natională si internatională a evenimentelor culturale din România; afişe, bannere, programe, invitaţii, 
albume de prezentare, cărti, calendare, obiecte inscriptionate cuprinzând numele si data desfăsurării 
evenimentului cultural etc.; revistele editate în regie proprie: ,,Portal Măiastra” - cu colaboratori şi 
difuzare internaţională - şi ,,Revista Jiului de Sus” - difuzată local şi naţional, albume, pliante etc.; panou 
electronic de afişaj stradal; panou electronic de afisaj interior; revista electronică de informatie culturală 
,,Proverbum. Ro”. 




