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Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu-Jiu

SIMPOZIONUL NAŢIONAL

PETRE BRÂNCUŞI
EDIŢIA A VI-A
Târgu-Jiu, 25 mai 2008

Avem deosebita plăcere de a vă invita la lucrările
Simpozionului Naţional Petre Brâncuşi, ediţia a VI-a,
care vor avea loc la Târgu-Jiu, în sala Teatrului Dramatic
„Elvira Godeanu”, duminică 25 mai 2008, începând cu
ora 10.00, conform programului alăturat.
Tema simpozionului: „Prof. univ. dr. muzicolog
Petre Brâncuşi, autor de cărţi în domeniul
muzicologiei”.
Prezenţa Dumneavoastră ne onorează şi vă
aşteptăm cu bucurie!

Domnului/doamnei:
___________________________________

Programul de desfăşurare
Ora 10.00: Deschiderea lucrărilor Simpozionului prof. Alexandra Andrei
Alocuţiuni ale reprezentanţilor autorităţilor publice
judeţene şi locale
Comunicări ale invitaţilor
Muzicolog Vasile Tomescu - Muzică şi istorie în viziunea lui Petre Brâncuşi
Muzicolog Vasile Donose - Petre Brâncuşi
Prof. univ. dr. Miltiade Nenoiu - Petre Brâncuşi omul şi demnitarul
Prof. univ. dr. Cristian Brâncuşi - Istoria muzicii
româneşti (compendiu) - piatra de hotar în muzicologia românească
Prof. Sanda Mihaela Popescu - Dascăl despre alt
dascăl sau plăsmuirea sufletului
Prof. dr. Gheorghe Gorun, directorul Colegiului
naţional „Spiru-Haret” - Titlu rezervat
Prof. A. Savu - Petre Brâncuşi - ConsideraţiuniProf. univ. dr. Grigore Drondoe - Petre Brâncuşi Cărţi şi idei

Program artistic
Viezure Nicolae, elev clasa a XII-a - Liceul de
Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu”
Târgu-Jiu - „Baladă de Chopin”- pian.
Chiru Cristian, elev clasa a X-a - Liceul de
Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu”
Târgu-Jiu - „Melodii lăutăreşti” - Pablo de
Sarasate - vioară.
Daviţoiu Florin, elev clasa a XII-a „Raindance” de Alice Gomez - marimbă
Prof. univ. dr. Miltiade Nenoiu şi elevii săi:
Neaga Alexandra, Bogdan Tanislav şi Iliescu
Theodor, în recital instrumental - fagot.

Evaluarea lucrărilor şi înmânarea diplomelor
de excelenţă din partea Primăriei şi Consiliului
Local Târgu-Jiu participanţilor care au contribuit la
organizarea şi desfăşurarea lucrărilor simpozionului.
Cuvânt de închidere a manifestării: prof.
Alexandra Andrei - directorul Bibliotecii Judeţene
„Christian Tell”.

Cuvânt înainte
Volumul de faţă este destinat celei de-a VI-a Ediţii
a Simpozionului Naţional prof. univ. dr. muzicolog Petre
Brâncuşi. Cea de-a VI-a Ediţie a Simpozionului a avut
loc în ziua de 25 mai 2008, în cadrul „Zilelor municipiului
Târgu-Jiu”.
Cititorul găseşte în paginile acestei lucrări
comunicările ştiinţifice prezentate de invitaţi în cadrul
Simpozionului, alte intervenţii ale participanţilor,
amintirile celor ce l-au cunoscut sau au lucrat împreună
cu distinsul om de cultură precum şi o serie de articole
apărute în presa vremii, referitoare la cărţile din domeniul
muzicologiei al căror autor este Petre Brâncuşi.
Pentru mai multă claritate şi asigurarea unei
prezentări sistematizate a aspectelor referitoare la
acest eveniment din viaţa spirituală a municipiului, am
structurat cartea în următoarele cinci capitole:
Capitolul I - Ediţia VI-a a Simpozionului
Naţional cu tema: „Prof. univ. dr. muzicolog Petre
Brâncuşi - autor de cărţi în domeniul muzicologiei”
– (desfăşurarea lucrărilor simpozionului); Capitolul II Amintiri, Amintiri, Amintiri… (articole ale celor care
l-au cunoscut sau au lucrat împreună cu maestrul);
Capitolul III - Din presa vremii (articole apărute în
presa vremii despre cărţile scrise de Petre Brâncuşi);
Capitolul IV - Două emisiuni radiofonice realizate de
Doru Popovici şi nouă prelegeri ale lui Petre Brâncuşi
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(apărute înaintea trecerii în nefiinţă a eminentului
muzicolog) intitulate „Privire spre trecutul apropiat”
şi Capitolul V - Imagini foto din timpul desfăşurării
lucrărilor simpozionului.
Aşa după cum afirmam şi cu alte prilejuri,
cunoaşterea şi punerea în valoare a moştenirii muzicale
pe care ne-a lăsat-o prof. univ. dr. muzicolog Petre
Brâncuşi vor fi şi de acum înainte preocupări permanente
ale specialiştilor din domeniu şi ale autorităţilor îndrituite
de lege cu responsabilităţi specifice acestui domeniu. Iar
dacă se organizează anual un simpozion naţional şi se
editează cărţi dedicate cunoaşterii şi punerii în valoare a
operei lui Petre Brâncuşi – acesta este meritul domnului
dr. ing. Florin Cârciumaru – primarul municipiului şi
Consiliul Local Târgu-Jiu, care au înţeles importanţa
acestor manifestări, fapt pentru care le mulţumim şi pe
această cale.
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