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BASILICA, ZIARUL LUMINA si DOXOLOGIA despre
Expozitia de Fotografie PRECUM IN CER de Cristina
Nichitus Roncea. C?l?torie fotografic? prin m?n?stirile
ortodoxe române?ti

Ie?enii sunt a?tepta?i timp de o lun? s? viziteze la Muzeul Unirii expozi?ia fotografic?
„Precum în cer a?a ?i pe p?mânt“, de Cristina Nichitu? Roncea. Exponatele fac parte
dintr-un album, lansat în urm? cu dou? zile la Ia?i, care reune?te fotografii realizate în
multe m?n?stiri din ?ara noastr?.
"La Muzeul Unirii din Ia?i a avut loc joi, 29 martie 2012, vernisajul expozi?iei fotografice ?i
lansarea volumului 'Precum în cer a?a ?i pe p?mânt'. Manifestarea s-a desf??urat în prezen?a
Înaltpreasfin?itului Teofan, Mitropolitul Moldovei ?i Bucovinei, dup? deschiderea expozi?iei
'Grigorescu - Art? sacr?' care cuprinde colec?ia de icoane a pictorului Nicolae Grigorescu, aflate
în patrimoniul M?n?stirii Agapia, informeaz? Ziarul Lumina, Edi?ia de Moldova.
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Dr. L?cr?mioara Stratulat, directorul general al Complexului Muzeal Na?ional 'Moldova' Ia?i, a
amintit celor prezen?i c? autoarea fotografiilor expozi?iei, Cristina Nichitu? Roncea, 'a încercat
s? surprind? ceea ce se întâmpl? între zidurile unei m?n?stiri'. 'Expozi?ia cuprinde munca
monahilor din a?ez?rile monahale. Mult? lume crede c? aceste oaze de pace sunt
subven?ionate. Monahiile ?i monahii muncesc foarte mult, iar dac? ne uit?m la mâinile lor, ve?i
vedea c? spun adev?rul. O parte din maici muncesc la p?mânt, o parte la animale, o parte ?es,
o parte cos, altele picteaz?. Toate aceste osteneli sunt depuse pentru a fi în slujba noastr?. Este
un sacrificiu binecuvântat pentru c? nu oricine poate s? fac? acest lucru. Autorul expozi?iei a
surprins în câteva pagini esen?a lucrurilor', a remarcat dr. L?cr?mioara Stratulat.
Cristina Nichitu? Roncea a mul?umit monahilor ?i monahiilor din m?n?stirile pe care le-a vizitat
în trei ani de c?l?torie fotografic?. 'Principala lec?ie pe care am înv??at-o a fost aceea c? drumul
spre mântuire a monahilor trece prin biseric? ?i rug?ciune, dar mai ales trece prin foarte mult?
munc?, prin orice gand, gest si fapta. Am v?zut cum vie?uitorii din m?n?stiri muncesc cu
dragoste, d?ruire ?i cu foarte mult? iubire', a spus Cristina Nichitu? Roncea.
Expozi?ia de fotografie a fost vizitat? de Înaltpreasfin?itul Teofan, care a îndemnat-o pe artista
Cristina Nichitu? Roncea s? continue lucrarea început?."
Sursa: BASILICA.RO, ZIARUL LUMINA, DOXOLOGIA.RO.
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