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DOXOLOGIA.RO - C?l?torie în imagini prin lumea ortodox?
româneasc?
„Doamna Cristina Nichitu? Roncea a izbutit, prin arta sa, dar, mai ales, prin for?a
sufletului, s? coboare Cerul pe p?mânt ?i s? ne smulg?, fie ?i pentru o clip?, din mizeriile
cotidianului, pentru a ne în?l?a într-o lume purificat?. ”

Ast?zi, 19 ianuarie, de la ora 18.00, Libraria „Sophia", din strada Bibescu Vod? nr. 19,
Bucure?ti, g?zduie?te lansarea albumului de fotografie „Precum în cer, a?a ?i pe p?mânt”,
semnat de Cristina Nichitu? Roncea, ?i o expozi?ie cu fotografii din aceast? lucrare.
În descrierea lucr?rii, academicianul Florin Constantiniu, cel care semneaz? ?i cuvântul înainte
al c?r?ii album, scoate în eviden?? faptul c? acest album ofer? „o imagine mai pu?in obi?nuit? a
vie?ii ortodoxe din România”. „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 ast? 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?”,
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spune academicianul Florin Constantiniu.
Imaginile doamnei Cristina Nichitu? Roncea ilustreaz? perfect aspectele caracteristice ale tr?irii
ortodoxe, „cu prec?dere în lumea monastic? - înfr??irea, atât de fireasc?, într-o religie a iubirii,
între cleric ?i mirean”, subliniaz? acad. Florin Constantiniu. „C?lug?rul se roag? ?i munce?te –
ora et labora! –, iar laicul, beneficiar al ostenelilor celui dintâi, îl prive?te cu iubire ?i respect. Întro vreme când desacralizarea, confuzia ?i, mai presus de toate, p?catul sunt atotputernice,
fotografiile din acest album au putere reconfortant?. Doamna Cristina Nichitu? Roncea a izbutit,
prin arta sa, dar, mai ales, prin for?a sufletului, s? coboare Cerul pe p?mânt ?i s? ne smulg?, fie
?i pentru o clip?, din mizeriile cotidianului, pentru a ne în?l?a într-o lume purificat?. Cartea de
fa?? este, deopotriv?, o surs? de inspira?ie ?i o chemare la împ?rt??irea unor valori de esen??
divin?. Indiferent de op?iunea celui care o va lua în mân? – credincios sau ateu – cartea îi va fi
de mare folos", crede academicianul Florin Constantiniu.
„Mul?umesc, pentru buna primire ?i îng?duin??, tuturor preo?ilor din Mitropolia Moldovei ?i
Bucovinei, surorilor, maicilor, fra?ilor ?i c?lug?rilor din M?n?stirile Petru Vod?, Paltin, Sihla,
Sih?stria, Secu, Neam?, Agapia, V?ratec, Humor, Vorone?, Moldovi?a, Sucevi?a, Arbore,
Putna, Trei Ierarhi, Galata, Copou, Micl?u?eni, Catedrala Mitropolitan? din Ia?i, Catedrala
Patriarhal? ?i „Sfânta Maria” din Techirghiol”, spune autoarea albumului, Cristina Nichitu?
Roncea.
Sursa: Bogdan Cront / DOXOLOGIA.RO
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