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Obiectul : Restaurarea operelor lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu  

 

Operele marelui sculptor Constantin Brâncuși, de la Târgu Jiu, au nevoie de restaurare urgentă,   ca 

urmare a stării de degradare în care se află. Atât trecerea vremii, cât și acțiunile vizitatorilor asupra 

operelor expuse în aer liber, au adus unele dintre cele mai importante opere lăsate ca moștenire de 

Constantin Brâncuși într-o stare de deteriorare accentuată.  

Reamintesc faptul că ultima intervenție de restaurare la ”Coloana Infinitului” a avut loc în 2000, iar la 

obiectivele ”Poarta sărutului” și ”Masa tăcerii” în anul 2013.  În acest sens, la Institutul Național de 

Patrimoniu a fost depus un proiect de restaurare a operelor, despre care nu se știe dacă a primit 

finanțare sau nu.  
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Importanța  acestor obiective pentru patrimoniul cultural național este fundamentală. Ansamblul 

monumental ”Calea Eroilor” din Târgu Jiu  cuprinde unele dintre cele mai remarcabile opere sculptate 

de Constantin Brâncuși, expuse în aer liber: Coloana infinitului, Masa tăcerii, Aleea scaunelor și Poarta 

sărutului. Din punctul meu de vedere,  modernizarea obiectivului ”Calea Eroilor” și, totodată, 

restaurarea capodoperelor realizate de  Brâncuși,  stau la baza dezvoltării Municipiului Târgu Jiu și a 

județului Gorj.  

Este, așadar, o obligație pe care o avem față de titanul de la Hobița, dar și o datorie în fața gorjenilor, pe 

care trebuie să o îndeplinim: aceea de a păstra în cea mai bună stare moștenirea primită de la cel 

supranumit părintele sculpturii moderne.  

 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog, domnule ministru, să precizați dacă  Ministerul Culturii are în 

atenție proiectul de restaurare a operelor lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu și care este suma 

alocată acestui proiect.  

 

 

Solicit răspuns în scris! 

Vă mulțumesc!   

                                                                               

                                                                                                      Cu deosebită considerație, 

                                                                                                           Deputat Mihai Weber 

 




