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In parcul situat in centrul orasului Targu Jiu poti atinge infinitul si patrunde in lumea tacerii prin 
poarta sarutului
. Suna a experiente greu de trait in realitate, insa frumusetea Ansamblului sculptural 
Brancusi 
poate transmite astfel de senzatii. Bineinteles, afirmatia este  valabila pentru persoanele care
dezvolta inclinatii artistice si sunt  deschise simbolurilor. In caz contrar, informatiile care
urmeaza, sper  sa trezeasca dorinta intalnirii cu 
Brancusi 
si pofta de a-l cunoaste  prin ceea ce a realizat.

 Sa incepem cu anul 1937, cand  Constantin Brancusi se hotaraste sa ne aduca in fata ochilor
trei dintre  lucrarile sale, prin intermediul carora comemora eroii gorjeni care  si-au dat viata
pentru o Romanie unita in Primul Razboi Mondial. In  componenta sa intra: "Coloana fara
sfarsit", " Masa Tacerii" si "Poarta 
Sarutului ".
Un apropiat al tatalui artistului a dezvaluit ca numele  reale ale acestor opere ar fi fost: "Coloana
sacrificiului infinit",  "Masa apostolilor neamului", respectiv "Monumentul intregirii neamului". 
Povestile din spatele creatiilor au fost diverse, specialistii  intrecandu-se in interpretari care mai
de care. Astfel, despre Coloana  se spune ca numarul modulelor din care este alcatuita ar
reprezenta anul  intrarii Romaniei in Primul Razboi Mondial; ea se termina in jumatate  de
modul care este asociata cu jumatatea anului respectiv.

 “Masa tacerii”, lucrata in calcar, este inconjurata de 12 scaune despre  care se spune ca ar
face trimitere la cei 12 Apostoli. In alte  interpretari, aceasta reprezinta masa de dinaintea
confruntarii, de la  care pleaca la lupta viitorii combatanti si eroi. Din punct de vedere 
mitico-filozofic, ea ar putea reprezenta o moara a timpului, iar timpul  macinat este dispus in
clepsidrele-scaune care il masoara. Despre  “ Poarta sarutului” s-a vorbit ca ar
face trecerea spre o alta viata;  motivul sarutului prezent pe stalpii portii putand fi perceput si ca 
ochiul care priveste in interior.

 Bineinteles, aceste monumente  pot isca discutii interminabile, insa inchei prin a adauga ca
aceasta  opera cu cele trei componente ale sale, este printre cele mai importante  ansambluri
artistice ale sculpturii universale. Fa-ti, asadar, drum pe  aici, pentru ca te vei reintoarce mereu.
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Pentru a cauta cazare in Targu Jiu, accesati  aceasta sectiune a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.skytrip.ro
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