Artă bisericească la Dunărea de Jos.
150 de ani de la sfinţirea Bisericii
„Schimbarea la Faţă” din Galaţi
(Biserica Comunităţii Elene)
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „V. A.
Urechia”, instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, Serviciul Judeţean Galaţi al
Arhivelor Naţionale şi Comunitatea Elenă din Galaţi, vă invită vineri, 5 august 2022, ora 1100,
la vernisarea expoziţiei Artă bisericească la Dunărea de Jos. 150 de ani de la sfinţirea
Bisericii „Schimbarea la Faţă” din Galaţi (Biserica Comunităţii Elene).
Demersul expoziţional îşi propune să omagieze unul dintre evenimentele importante
ale vieţii culturale şi religioase la Dunărea de Jos din cea de-a doua jumătate a secolului al XIXlea şi începutul secolului următor, prin valorificarea unor bunuri de patrimoniu, cum ar fi:
documente, fotografii, cărţi scolastice şi bisericeşti, obiecte de cult din colecţii muzeistice şi
personale. Sunt aduse în atenţia publicului documentele prin care a fost aprobată construirea
bisericii, angajarea preoţilor, listele cu epitropi, testamentele unor enoriaşi, referinţele la
evenimente din viaţa comunităţii şi a bisericii etc.
Invitaţia curatorului expoziţiei, muzeograf dr. Mariana-Delia Pohrib, este una de
nerefuzat. Bibliofilii vor descoperi cărţi din perioada 1757-1927, editate la Veneţia, Londra,
Atena, Iaşi, pasionaţii de sfragistică – sigiliul Comunităţii Elene din Galaţi (1864), iubitorii de
fotografie vor regăsi o serie de cărţi poştale şi albumele fotografului George Maksay din anul
1906, care a imortalizat în diferite ipostaze Biserica şi Şcolile de Băieţi şi Fete ale Comunităţii
Elene, juriştii vor putea analiza Statutele Comunităţii Elene din anul 1899, în timp ce pasionaţii
de etnografie vor putea admira două costume populare greceşti. Pentru toţi iubitorii de frumos,
obiectele de artă bisericească vor desăvârşi periplul istoric.
Expoziţia poate fi vizitată în perioada 5 august – 5 septembrie 2022 la Secţia
Lapidarium, str. Maior Iancu Fotea nr. 2 bis (vizavi de Biserica Greacă).
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