
Expoziție dedicată Zilei Brâncuși la Veneția 

 

Duminică, 19 Februarie 2023, s-a deschis la Veneția expoziția „Brâncuși. Ansamblul Monumental Calea 

Eroilor”, care cuprinde fotografii realizate în perioada edificării Coloanei fără Sfârșit la Târgu Jiu. 

Majoritatea fotografiilor au fost executate de către Ștefan Georgescu-Gorjan, realizatorul tehnic al 

capodoperei brâncușiene, dar și de către maiștri și muncitori din echipa de construcție. Există, de 

asemenea, o reproducere a fotografiei realizate de Constantin Brâncuși cu târgul fânului, pe care a 

desenat prima schiță a Coloanei, cea care avea să-i servească de model pentru monumentul închinat 

Eroilor neamului. Fotografiile în original fac parte din Arhiva Gorjan. 

Expoziția de la Veneția, parte din seria de evenimente „Brâncuși. Esența lucrurilorˮ, dedicate sărbătorii 

naționale Brâncuși, a fost organizată de Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin 

Brâncuşi” în colaborare cu Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția care face 

parte din rețeaua ICR.  

În expoziție sunt disponibile, spre consultare, trei cărți publicate la Editura Brâncuși: „Cumințenia 

Pământului, operă unică”, ediție bilingvă în română și engleză, autor Doina Lemny; traducerea din 

franceză în română a volumului „Brâncușiˮ, autor Doina Lemny, apărută în 2012 la Centre Pompidou; 

„Documente din donații privind activitatea lui Constantin Brâncuși la Târgu Jiu în perioada 1937-1938”, 

autori Dr. Sorin Lory Buliga și Adina Andrițoiu. De asemenea, în expoziție rulează filmul „Brâncuși. 

Ansamblul Monumental Calea Eroilorˮ, realizat de Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși” din 

Târgu Jiu, sub coordonarea științifică a Doinei Lemny, precum și un film de prezentare a orașului Târgu Jiu, 

în limba engleză, numit „Târgu Jiu. One Step to Infinityˮ, realizat de Primăria Municipiului Târgu Jiu. 

Expoziția este deschisă în perioada 19-26 Februarie 2023 și, pentru câteva zile, coincide cu Carnavalul de 

la Veneția care se desfășoară în perioada 4-21 februarie 2023. Astfel, vizibilitatea exponatelor crește 

considerabil, având în vedere afluxul de vizitatori.  


