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COMUNICAT DE PRESĂ 

Expoziţie şi Program educaţional 

“GO – O cale japoneză” 

       Muzeul de Istorie Galaţi în colaborare cu Asociaţia de Go Brăila, Asociaţia Club 
Sportiv GOVEST Oradea, Asociaţia “Rădăcini Culturale” Bucureşti şi Tsurukame Go School 
Piteşti, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 22 
“Dimitrie Cantemir” Galaţi şi Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi, are deosebita 
plăcere de a vă invita, sâmbătă, 26 martie 2011, ora 1130, la Muzeul “Casa Cuza Vodă”,  str. Al. I. 
Cuza, nr. 80, la vernisajul expoziţiei şi a programului educaţional : “GO - O cale japoneză”. 

Coordonată de Muzeul de Istorie Galaţi, expoziţia cuprinde exponate reprezentative ale  
acestui joc de strategie, vechi de peste 4000 de ani, obiecte puse la dispoziţie de Asociaţia de Go 
Brăila, Asociaţia Club Sportiv GOVEST Oradea şi Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” 
Galaţi, precum şi obiecte specifice culturii nipone aduse de către Asociaţia “Rădăcini Culturale” 
Bucureşti. 

Vernisajul va fi onorat de către d-l Iulian TOMA, Preşedinte Asociaţia de Go Brăila, care va 
prezenta istoria acestei iniţiative, de d-l Alexandru EFTIME, Vicepreşedinte Asociaţia “Rădăcini 
Culturale” şi instructor de GO categoria E, care va vorbi despre importanţa cunoaşterii acestui joc 
de strategie şi rolul lui educativ şi de către d-ra Camelia BAŞTA, Preşedinte Asociaţia “Rădăcini 
Culturale” care va face legătura dintre GO, arte marţiale şi cultura niponă. Discursurile vor fi  
urmate de o mini-paradă de YUKATA.  

Duminică, 27 martie, de la ora 1100, avem marea plăcere de a face lansarea manualului 
„Primii Paşi in GO” avându-l alături pe autor, d-l Mirel Florescu, Preşedinte Tsurukame Go 
School Piteşti, jucător de GO 6 dan, instructor internaţional de GO şi antrenor al Lotului Naţional 
de GO al României, care ne va povesti despre experienţa de INSEI (student Go) în Japonia (1995 - 
1998). Acest moment va fi urmat de un CONCURS de Atari GO începând cu ora 1200. 

Sâmbătă 26 martie (10:00-18:00) şi duminică 27 martie (09:00-14:00), în timp ce vizitatorii 
vor admira obiectele ce ilustrează o mini-istorie a Jocului de GO în România, Asociaţia “Rădăcini 
Culturale” va organiza ateliere de Iniţiere în GO, din oră în oră, dublate de ateliere de ORIGAMI 
- Arta Împăturirii Hârtiei, SHODO - Caligrafie, WASHI NINGYO - Păpuşi de Hârtie şi SUMIE -
Arta Picturii în Tuş, toate aspecte ale culturii nipone ce modelează spiritul şi bucură inima, 
constituind secretul demnităţii şi disciplinei poporului din Ţara Soarelui Răsare. 

Expoziţia şi Programul educaţional “GO – o cale japoneză”, va rămâne la dispoziţia 
publicului vizitator până la data de   27.03.2011.  

RELAŢII PUBLICE, 
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