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Ziarul Ring anunta Lansarea si Expozitia Precum in cer asa
si pe pamant de la Libraria Sophia: Joi, 19 ianuarie, ora
18.00
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Editura Compania a lansat, la sfâr?itul anului trecut, volumul „Precum în cer, a?a ?i pe
p?mânt”, un album de fotografie semnat de Cristina Nichitu? Roncea.
Imaginile surprinse de Cristina Nichitu? Roncea refac o c?l?torie prin lumea cre?tinismului
ortodox românesc. „Am ajuns prima oar? la M?n?stirea Petru Vod? în seara de Cr?ciun.
Luminau stelele, ninsese, totul era alb, iar maicile se preg?teau s? mearg? cu colindul. Iat?-m?
umblând, împreun? cu ele, de pe un deal pe altul, din chilie în chilie”, spune artistul foto despre
experien?a care i-a declan?at acest demers.
În imaginile selectate pentru acest volum, cititorii au ocazia s? descopere o privire atent? la
aspectele vii ale credin?ei în lumea de azi. C?lug?ri ?i credincio?i de toate vârstele sunt
surprin?i în ativit??ile lor de zi cu zi. În paginile volumului de la Compania, imaginile de la
M?n?stirea Petru Vod? sunt înso?ite de instantanee de la Schitul Sihla (jude?ul Neam?), de la
V?ratec ?i Humor sau Cet??uia (Ia?i), dar ?i din alte l?ca?uri de cult ori de la ceremonii cu sens
religios din alte col?uri ale ??rii (Suceava, Techirghiol, Vene?ia de Sus).
Imaginile cotidiene ale mântuirii
Albumul mai aduce sub ochii cititorilor ?i imagini de la evenimente sacre din via?a bisericii:
Pa?tele, Sf. Maria sau Pomenirea ori Binecuvântarea. „De obicei, lucr?rile de acest fel st?ruie
asupra valorii artistice a ctitoriilor - m?n?stiri sau biserici de mir - din ?ara noastr? ?i a comorilor
de art? ?i cultur? – icoane, obiecte de cult, manuscrise, c?r?i - p?strate între zidurile lor. De
aceast? dat? îns?, obiectivul fotografic a urm?rit altceva: tr?irea întru Domnul a celor care au
c?utat mântuirea prin des?vâr?ire, dar ?i leg?tura lor cu lumea credincio?ilor, în mijlocul c?rora
continu? s? tr?iasc?”, scrie despre carte academicianul Florin Constantiniu.
Joi, 19 ianuarie, de la ora 18.00, la Libr?ria Sophia (str. Bibescu Vod? nr. 19, lâng?
Facultatea de Teologie) este programat vernisajul de fotografie care porne?te de la
volumul Cristinei Nichitu? Roncea.
Razvan Tupa / Ziarul Ring
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