
RO Tirgu Jiu & Brâncuși
Het speciale monument voor de slachtoffers 

van de Eerste Wereldoorlog!

We bezochten Tirgu Jiu in 1988 en bovendien het klooster Dealu

juehe 2015
story

Quellen: Eigene Fotos aus der Zeit unseres Einsatzes in Rumänien 1987-1990 verschiedenste Bücher und das INTERNET



Târgu Jiu (tot 1992 Tîrgu Jiu) is 
een stad in Roemenië. Het ligt 
als de hoofdstad van het district 
Gorj aan de rivier Jiu (Duitse 
Schil) in de uitlopers van de 
Zuidelijke Karpaten en heeft 
ongeveer 100.000 inwoners.
De plaats werd voor het eerst 
genoemd in documenten in 
1406 en is sinds 1597 stadswet. 
De orthodoxe kathedraal werd 
gebouwd 1748-1764. 
In 1992 werd een universiteit 
(Universitatea Constantin 
Brâncuşi) opgericht.

Een opvallende attractie is het 
sculpturale ensemble van 
Constantin Brâncuşi met de 
Table of Silence, de Gate of the
Kiss en de Infinity Column. 
Het ensemble werd gebouwd in 
de jaren 1937/1938 in opdracht
van de Women's League of Gorj
en is bedoeld om de gevallen 
soldaten uit de Eerste 
Wereldoorlog te herdenken.

De eindeloze kolom is nu het 
belangrijkste element in het 
wapen van de stad.



Het Târgu Jiu Ensemble "La voie des Heros"
In de jaren vijftig probeerde de toenmalige burgemeester het kunstwerk te slopen, maar dit mislukte vanwege een te 
zwakke motor van de bulldozer. In 1996 plaatste het International World Monuments Fund (WMF) het ensemble van 
Târgu Jiu op de lijst van 's werelds honderd meest bedreigde monumenten. Als gevolg hiervan gaf de Wereldbank 
Roemenië een lening van $ 2,6 miljoen voor restauratie.

De rivier Jiu stroomt door het midden van het park.

ţ

Boekarest



• Constantin Brâncuşi rond 1905, kort na zijn aankomst in Parijs
• Brâncuşis-grafsteen op de Cimetière Montparnasse. Hier liggen ook Natalia Dumitresco en Alexandre Istrati begraven.
• Le baisier (The Kiss, 1909), een sculptuur van Constantin Brâncuşi, op het graf van Tanioucha Rashewskaia op het kerkhof van Montparnasse

Constantin Brâncuşi (Hobiţa, RO 1876-1957 Parijs, F) was een Roemeens-Franse beeldhouwer van de moderne tijd en fotograaf van zijn 
werken in de omgeving van zijn atelier. Brâncuşi, die vanaf 1904 in Parijs woonde en werkte na het volgen van de kunstacademie in Boekarest, is 
een van de bepalende beeldhouwers van de 20e eeuw, die naast Auguste Rodin, die de kunstenaar kende en bewonderde, een blijvende 
invloed op het beeldhouwwerk had door samen te werken met de Realistische reproductie van objecten door reductie brak. Na een traditioneel 
academisch begin van zijn werk, ontwikkelde zijn individuele stijl zich vanaf 1907, die werd beïnvloed door Afrikaanse en Roemeense 
volkskunst.

Brâncuşi's sculpturale werken in brons, marmer, hout en gips vertonen vaak abstracte eivormige koppen en vliegende vogels; ze worden 
toegeschreven aan de avant-garde in de schone kunsten. Hij realiseerde zich slechts enkele onderwerpen, waarmee hij varieerde in de neiging 
van het kubisme, waarmee hij in 1910 in aanraking kwam, varieerde. Met het driedelige oorlogsmonument in Târgu Jiu uit het jaar 1938 
bereikte hij de fusie van architectuur en beeldhouwkunst. Het Târgu Jiu Ensemble was het hoogtepunt van zijn artistieke carrière!

Constantin Brâncuşi stierf op 16 maart 1957 na een lange ziekte in Parijs en werd begraven op de Cimetière Montparnasse. Volgens de wil van 
de beeldhouwer hebben zijn enige erfgenamen Natalia Dumitresco en Alexandre Istrati de volledige inventaris van zijn atelier, met uitzondering 
van contanten, effecten en aandelen, overgedragen aan de Franse staat ten gunste van het Musée National d'Art Moderne.

• Voorkant van het Roemeense bankbiljet uit 
1991 met het portret van Brâncuşi



La Table du silence (De tafel van de stilte) La Porte du baiser (De poort van de kus) La colonne sans fin (De eindeloze kolom)



Tussen juni en september 1937 werkte de beeldhouwer aan het 
oorlogsmonument in Târgu Jiu, in opdracht van de Women's
League van Gorj; Op 25 juli koos hij de locatie voor het eerste 
beeld van het driedelige monument dat in 1938 werd voltooid. 
De werken La Colonne sans fin (The Infinity Column), La Table du 
silence (The table of silence) en La Porte du baiser (The Gate of 
the Kiss) vormen een as over een afstand van ongeveer 
anderhalve kilometer. Er is geen duidelijke interpretatie voor het 
ensemble; met zijn sacrale karakter verwijst het echter naar 
vroege rituele stenen instellingen en maakt het de weg vrij voor 
nieuwe open vormen van het monument in de 20e eeuw.

Het sculpturale ensemble van Constantin Brancusi in Targu Jiu (ten zuidwesten van Roemenië), ingehuldigd in oktober 1938, is een eerbetoon aan de Roemeense helden uit de Eerste 
Wereldoorlog. Het ensemble bestaat uit drie sculpturen: de Table of Silence, de Gate of the Kiss en de The Infinity Column, op een as van 1300 m lang, georiënteerd van west naar oost. Het 
ensemble wordt beschouwd als een van de grote werken van de buitensculptuur uit de 20e eeuw.

The Table of Silence is een ronde stenen tafel omringd door twaalf zandloperstoelen, die tijd symboliseren. De tabel vertegenwoordigt het moment vóór de strijd waaraan de strijders zouden 
deelnemen.

De Poort van de Kus heeft een kusmotief op de poortpilaren. De overgang naar een ander leven vindt plaats via de Poort van Kus.

De Infinity Column symboliseert het concept van Infinity en het oneindige offer van de Roemeense soldaten. Het wordt door Sydnei Geist (Brancusi expert) beschouwd als het toppunt van de 
moderne kunst. De Infinity Column stapelt 17 rhomboidal modules, met halve eenheden onderaan en bovenaan. Men denkt dat de onvolledige topeenheid het element is dat het concept van 
het oneindige uitdrukt.





Zijn geboorteplaats Hobiţa wijdde hem de 
"Casa memorială Constantin Brâncuşi" 
toe.
Hij werkte altijd in Iţari, de typische 
wollen broek van de Olten-boeren en in 
Suman een grijsbruine of zwarte, dikke
vacht (cape).



Ter voorbereiding op de grote Armory Show die in New York zou 
plaatsvinden, kwamen Arthur B. Davies, Walt Kuhn en Walter 
Pach in december in Parijs op zoek naar kunstwerken. Van 
Brâncuşi vroegen ze vier sculpturen voor de tentoonstelling: Une
Muse (1912), Marble, La Muse endormie I (The sluimerend 
Muse I), 1909, Marble; Mademoiselle Pogány I, 1912, gips; en Le 
Baiser (The Kiss), 1912, Stein.

Begin 1916 huurde Brâncuşi een nieuwe, ruimere studio in 
Impasse Ronsin nr. 8, waar hij ook een flat opzette. Hij hield zijn 
studio enige tijd in de Rue de Montparnasse. Het eerste succes 
dat Brâncuşi behaalde op de Armory Show in 1913 in de 
Verenigde Staten, werd in 1916 bereikt door de aankoop van de 
Marble Head Le Nouveau-Né I (1916) door Marius de Zayas in 
oktober 1915 en door Agnes E Meyer opende Modern Gallery 
onderbouwd. In hetzelfde jaar weigerde Brâncuşi de militaire 
dienst en werd uiteindelijk op 8 november 1917 uit de dienst 
vrijgelaten.

Het hoofdonderwerp van Brâncuşi was het menselijk hoofd. Net 
als Pablo Picasso werd Brâncuşi beïnvloed door Afrikaanse 
fetisjkunst, die een formatief onderwerp werd voor de kubistische 
sculptuur op een nieuwe manier om het materiaal te 
spiritualiseren, gekoppeld aan de situatie van het lichaam in de 
ruimte.

Toen Brâncuşi op 81-jarige leeftijd stierf, liet hij, naast een werk 
van 215 sculpturen, 557 negatieven achter op glazen platen - 122
studiofoto's, 253 werkfoto's, 183 documentaire foto's - waarvan 
hij elk twee of drie afdrukken had gemaakt. Het totaal van 1299 
foto's bevat 251 studiofoto's, 697 werkfoto's en 351 
documentaire foto's.

In het postcommunistische tijdperk in het geboorteland 
Roemenië van Brâncuşi uit 1989, werd hij postuum in 1990 
ingewijd als lid van de Roemeense Academie. In 1991 en 1992 
gaf de Roemeense Nationale Bank bankbiljetten uit met een 
portret van Brâncuşis op de voorpagina's ter waarde van 500 lei.



Tîrgu Jiu
1988



"Tor des Kusses"         Voor Brâncuşi is liefde de voorwaarde en het doel van het menselijk bestaan!
Constantin Brâncuși said, "Do not look for obscure formulas or mysteries. I give you pure joy..." 



1988



1988

Het driedelige kunstwerk van Brâncuşi raakte 
ons toen. Dat het maar een speciaal 
oorlogsmonument is voor de Eerste 
Wereldoorlog, dat wisten we toen nog niet 
helemaal!



Dit pittoreske 
gebouwencomplex in de 
buurt van Tirgu Jiu trok 
ons nieuwsgierige 
mensen. Het was een 
rottend klooster in 1988.

Kleine uitstapje



Het klooster Dealu Mare (Roemeense Mănăstirea Dealu Mare) ligt in Borăscu, Roemenië in het district Gorj, op ongeveer 65 km van Târgu Jiu. Het ligt op 9 km van het Sfânta Treime-klooster in 
Strâmba.
Het klooster werd gesticht in 1501.
Vanwege de moeilijke tijden werd het klooster in 1962 gesloten en werden de laatste levende monniken gedwongen naar andere kloosters te gaan.
Op 1 februari 1992 heropende de Holy Metropolitan Church Oltenia deze kloosterlocatie met nonnen uit het klooster 'Sfanta Treime' in Stramba - Jiu.
Tegelijkertijd met de reconstructie van de verwoeste huizen begon de consolidatie van de kerk en konden niet alle details worden bewaard.



Toen en vandaag

Slechts een van de 500 kloosters 
van de Roemeens-orthodoxe 
kerk met meer dan 8.000 
monniken en nonnen!


