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INVITATIE: Veniti miercuri, 28 noiembrie, la vernisajul
Expozitiei de fotografie PRECUM IN CER a Cristinei
Nichitus Roncea, la Biblioteca Judeteana Dolj Alexandru si
Aristia Aman din Craiova, str Kogalniceanu nr 9, orele
13.30.
Biblioteca Judetean? Dolj “Alexandru ?i Aristia Aman” v? invit? miercuri, 28 noiembrie,
ora 13.30, la vernisajul Expozi?iei de fotografie “Precum în cer” a Cristinei Nichitu? Roncea
. Prezint?: Prof. Constantin Barbu ?i Prof. Gheorghe Buzatu. Amfitrion: Dr. Lucian
Dindiric?. Fotografiile introduc privitorul cu delicate?e în interiorul vie?ii m?n?stire?ti ?i a
lumii ortodoxe române?ti.
Expozi?ia va putea fi vizionat? în perioada 28 noiembrie – 28 decembrie 2012 la
Biblioteca Judetean? Dolj “Alexandru ?i Aristia Aman“, strada Mihail Kog?lniceanu,
num?rul 9, Craiova.
V? astept?m!
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Cuvântul Libert??ii: „Precum în cer”, un dar frumos în apropierea s?rb?torilor
Cine nu o cunoa?te pe Cristina Nichitu? Roncea, dar ajunge s?-i admire numai o singur? dat?
instantaneele sale, pline de lumin? ?i culoare, realizeaz? c?, dincolo de arta expus? pe simeze,
îi vorbe?te un artist cu o sensibilitate aparte. Craiovenii au ?i ei ocazia s? descopere farmecul
artei sale fotografie chiar ast?zi, 28 noiembrie 2012, la Biblioteca Jude?ean? „Alexandru ?i
Aristia Aman”, unde are loc vernisajul expozi?iei „Precum în cer”, care pân? acum s-a bucurat
de succes la Bucure?ti ?i Ia?i.
Artistul Cristina Nichitu? Roncea mizeaz? pe delicate?ea care se ascunde în lucrurile simple din
lumea bisericeasc? ?i va fi prezent? la Craiova pentru a-?i prezenta, pe viu, fotografiile,
vernisajul fiind programat s? înceap? la ora 13.30: «Am ajuns prima oar? la Mân?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.
“Leru-i, Doamne, Ler/au pornit cu plugu?orul/îngerii prin cer”. Intrasem, pe nesim?ite, în
c?l?toria din poveste. La c?su?a cu cei mai mul?i pelerini, în noapte, u?a s-a deschis ?i din chilie
a ie?it chiar Mo? Cr?ciun, a?a cum îl ?tiam dintotdeauna: un patriarh înalt, cu barba alb?, un
zâmbet ce-?i înc?lze?te inima ?i o privire ce-?i ?tie întreaga via??. Intrasem în Rai. Am sim?it ca
aceast? întâlnire cu P?rintele avea s? îmi schimbe via?a. Îmi doresc ca aceast? expozi?ie s?
aduc? un smerit omagiu marelui m?rturisitor al ortodoxiei române, Justin Pârvu, ctitorul
mân?stirii „Petru Vod?”, la 20 de ani de când s-a pus piatra de temelie a sfântului l?ca? închinat
martirilor din temni?ele comuniste. F?r? binecuvântarea, viziunea ?i c?ldura sa p?rinteasc?,
aceste imagini nu ar fi existat», m?rturise?te artistul fotograf prima sa întâlnire cu tr?irile cu care
te provoac? lumea monahal?.
P?rintele Justin Pârvu: „E Patericul în picioare!”
P?rintele Justin Pârvu, duhovnicul de la mân?stirea „Petru Vod?”, vorbe?te într-un mod foarte
frumos despre albumul fotografic care st? la baza acestei expozi?ii. “Când m? uit la Albumul
acesta… e Patericul în picioare! Pentru c? aici e ?i via?a ??ranului ?i via?a c?lug?rului ?i via?a
intelectualului ?i tot acest ansamblu al unit??ii noastre cre?tin-ortodoxe. Toate acestea parc?
vorbesc de Patericul Românesc! Da! ?i, a?a cum v? spun – o revist? de maniera aceasta este
un Îndreptar al cre?tinului ortodox. ?i pentru cel în?elept ?i pentru cel mai pu?in în?elept, este
peste tot o imagine unde s-a nevoit neamul românesc. Acuma, sigur c? aici, la noi, în aspectul
acesta frumos în care tr?im ne mai trebuie ?i oleac? de via??, nu monahal? dar m?car
cre?tineasc?, m?car oleac? cre?tineasc?. Pentru c?, dac? nu avem aceast? via??
duhovniceasc?, nu mai vine nimeni s? te vad? ce faci, ce lucrezi, ce spui. Dar dac? vede oleac?
de via?? cre?tineasc? atunci îl po?i atrage pe om… De aceea ?i noi – suntem o mân? de români,
o mân? de oameni care tr?im ?i în?elegem – trebuie s? ne punem apostolatul în ap?rarea vie?ii
noastre de familie, de biseric? ?i de neam. A?a cum scrie aici: Precum în cer, a?a ?i pe p?mânt!
Revista aceasta cu toate fotografiile frumoase care sunt prezentate aici, nu este altceva decât
Biserica Vie! ?i cu asta Dumnezeu s? ne binecuvânteze!”.
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Academician Florin Constantiniu:
"Cartea aceasta ne va fi de acum, asa cum spunea parintele Justin adineauri, ne va fi noua un
indreptar si un indrumar in cunoasterea vietii manastiresti. Pentru ca in momentul de fata, cred
ca marea problema a fiecarui crestin este felul in care noi ne racordam la viata care
ne inconjoara.Cred ca dumneavoastra ati observat, a devenit un loc comun sa se vorbeasca
despre secularizare dar nu este numai secularizarea veacului acestuia, e faptul ca impotriva
Bisericii, impotriva crestinismului in general,se duce o adevarata ofensiva… In afara de aceasta,
este ofensiva care se duce prin presa, prin televiziune, o viata care nu mai are nici un fel de
norme morale, care sa o stapaneasca, sa o controleze, sa o impiedice sa alunece in pacat. Si
as spune ca in momentul de fata este, eu nu ma sfiesc sa o spun, o ofensiva diavoleasca
impotriva Bisericii. Or, pentru aceasta noi trebuie sa gasim arme cu care sa luptam impotriva
celor care vor sa ne distruga credinta. Si pentru a putea gasi aceste arme as spune ca
arsenalul nostru ramane invatatura lui Hristos, asa cum este ea pastrata in manastirile noastre
ortodoxe pentru ca in manastirile noastre ortodoxe este aceasta traire profunda, de identificare
cu invatatura divina care, intradevar, este o armura pe care o avem impotriva acestor ispite
diavolesti. Dar noi, daca suntem crestini, avem acolo un drum – la biserica – fiindca numai acolo
ne este Mantuirea noastra. Si albumul doamnei Nichitus Roncea este o invitatie ca fiecare
dintre noi sa gaseasca ragazul, daca nu al unui pelerinaj, daca nu avem posibilitatea sa calcam
pragul unei manastiri, sa ne inchinam la o icoana facatoare de minuni, sa sarutam o relicva de
sfant, macar concentrati acolo, asa cum sunt calugarii atunci cand rostesc rugaciunea inimii,
asa cum e stradania fiecaruia de a ajunge la lumina aceea taborica, cu aceasta carte alaturi sa
gandim la ce este sacrificiul calugarului, la ce este rugaciunea calugarului si intotdeauna sa
avem in minte exemplul calugarului."
"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. 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.
Într-o 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?."
Despre Cristina Nichitu? Roncea
N?scut? în 1973, Cristina Nichitu? Roncea ?i-a început devreme ucenicia în fotografie, înv??ând
primele no?iuni pe un aparat sovietic Smena6, developând apoi filmele alb-negru împreun? cu
fratele ei mai mare, în camera obscur? improvizat? acas?. Mai târziu, a urmat un curs de
fotografie cu profesorul Ioan Matei Agapi, la Centrul Cultural Copou. A abandonat fotografia
pentru o vreme, pentru a-?i realiza studiile de ?tiin?e Economice ?i Drept la Universitatea “Al.I.
Cuza” . În 2004 se decide s? se întoarc? la prima pasiune ?i s? devin? fotograf profesionist.
Fotografiile ei au fost publicate mai întâi în presa local?, apoi în ziarele ?i revistele na?ionale
(Ziua, Ziarul Financiar, Gândul, Business Magazin, Ce se întâmpl?, doctore?, The One, revista
Descoper?, Familia Ortodox?, Apostolia). Din 2007, lucreaz? pentru agen?ia na?ional? de ?tiri
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Mediafax.
Precum în Cer, la Bucure?ti
În perioada 15-30 ianuarie 2012 a avut loc la Muzeul Bucure?tiului – Palatul ?u?u expozi?ia de
fotografie „Precum în Cer”, cu fotografii din albumul „Precum în cer, a?a ?i pe p?mânt” –
C?l?torie foto prin lumea ortodox? româneasc?, de Cristina Nichitu? Roncea. Simultan a fost
lansat? o expozi?ie permanentizat? la Libr?ria Sophia din Capital?, vernisat? de regretatul
profesor academician Florin Constantiniu. „De obicei, lucr?rile de acest fel st?ruie asupra valorii
artistice a ctitoriilor – mân?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?”,
spune academicianul Florin Constantiniu.
Precum în Cer, la Ia?i
Ie?enii s-au bucurat timp de o lun?, la Muzeul Unirii, de expozi?ia fotografic? „Precum în cer,
a?a ?i pe p?mânt”, de Cristina Nichitu? Roncea. Exponatele fac parte dintr-un album care
reune?te fotografii realizate în multe mân?stiri din ?ara noastr?. Vernisajul expozi?iei fotografice
a avut loc la Muzeul Unirii din Ia?i pe 29 martie, odat? cu 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 Mân?stirii
Agapia, informeaz? Ziarul „Lumina”, Edi?ia de Moldova.
Autor Laura Mo?îrliche / Cuvântul Liberta?ii
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