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Euharistie, imagine, compoziþie. E o matrice bazatã pe trei noþiuni al cãror
înþeles ºi mesaj apare concomitent în variate realizãri iconografice creºtine.
Arta acestora, unitarã în esenþã ºi diversã în aspectele ei vizuale din Est sau
din Vest îºi aflã sursa în Vechiul ºi Noul Testament ca ºi în tradiþiile Bisericii.
Conºtientizãm astfel cã, în decursul timpului, transpunerea scrierilor în imagini
a înlesnit credincioºilor perceperea ºi înþelegerea mai profundã a ritualurilor
ecleziale.
Euharistie, imagine, compoziþie. Vom expune mai întâi o definire succintã
a lor pentru ca fiecare sã putem încerca a ne imagina cum se creeazã acea trãsãturã a unor legãturi care, în final, oferã opera de artã religioasã, ºi cãtre privirea noastrã contemplativã nu numai spre trãirea în credinþã. Astfel, aflând mesajul transcendent, cãutãm a înþelege ºi câte ceva din acel efort omenesc de a
fi exprimat respectivul mesaj prin forme de redare vizualã cât mai adecvate.
E o invitaþie de a vedea în cuvinte, imagini, în imagini, cuvinte ºi în relaþiile
ce le structureazã ansamblul, truda cãutãrilor compoziþionale.
Euharistie, imagine, compoziþie. Un drum al rememorãrilor ºi al înþelesurilor desprinse din ele, o punte perpetuã între trecut ºi viitor, ºtiind cã orice prezent e dator permanent sã-ºi aminteascã dar ºi sã anticipe. Deci, sã-ºi caute rãdãcinile ºi sã-ºi prefigureze fructele seminþelor care vor rodi doar dacã se vor
ancora ºi transforma la rândul lor, în rãdãcini.
Euharistia sau Sfânta Împãrtãºanie este una dintre cele ºapte taine (sacramente) ale creºtinismului, instituitã de Iisus Hristos la Cina cea de Tainã.
Luând pâine ºi binecuvântând, Mântuitorul a frânt-o ºi dând-o ucenicilor a
zis: „Luaþi, mâncaþi, acesta este Trupul meu, care se frânge pentru voi...
Aceasta sã faceþi spre pomenirea Mea” (Lc 22,19; 1Cor 11,24). Dând ºi vin
ucenicilor a zis: „Acest pahar este Testamentul cel Nou, întru Sângele Meu
care se varsã pentru voi” (Lc 22,20)1 .
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Ioan M IR CEA , Dicþionar al Noului Testament, IBMBOR, Bucureºti 1995.
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Sã ne amintim cã atât pâinea cât ºi vinul, ca rezultate ale unor transformãri,
au la originea lor, seminþe. Acestea pot fi considerate un fel de matrici, care,
prin autosacrificiu renasc în continuitatea ce o determinã. Ulterior aceleaºi daruri de la Cina cea de Tainã, pâinea ºi vinul, sunt date credincioºilor, Taina
Sfintei Împãrtãºiri prefãcându-le prin Duhul Sfânt „în trupul ºi sângele Domnului în timpul rugãciunii preotului ºi a comunitãþii”2. Astfel, prin jertfa sa, Iisus
Hristos ajunge la fiecare din cei care îl primesc, reunindu-i în credinþã.
„Rugãciune de mulþumire”, Euharistia este tainã fundamentalã a creºtinismului cãci
indicã împãrtãºirea de cele spirituale ºi cereºti din învãþãturile mântuitoare,
harul ºi darurile Sfântului Duh, pânã la împãrtãºirea cu Sfintele Taine ºi cu
Hristos euharistic etc. Sfântul apostol Pavel foloseºte termenul acesta cel mai
mult ºi în expresii diferite. Sfântul evanghelist Luca aminteºte cele patru elemente ale cultului primar spunând: „ªi ei stãruiau în învãþãtura apostolilor ºi
în împãrtãºire, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni” (Fap 2,42). Centrul acestui
cult era „împãrtãºirea” care, pe lângã harul ei deosebit, contribuia la înfrãþirea
sau unitatea ºi solidaritatea tuturor membrilor Bisericii, care se simþeau „inimã ºi un suflet” (Fap 4,32) în acelaºi Duh. Taina Sfintei Euharistii, jertfã
nesângeroasã, repetã jertfa sângeroasã a Domnului de pe Cruce. În jertfa euharisticã de pe Sfânta Masã, Mântuitorul Hristos este pururea prezent ºi real,
cu trupul cu care s-a nãscut, a pãtimit, a înviat ºi s-a înãlþat la cer.
Eficacitatea acestei Taine asupra celor ce au primit mai întâi Taina Botezului
ºi a Mirungerii, iar la cei maturi, ºi a Pocãinþei (Spovedaniei), este arãtatã de
Mântuitorul însuºi: „Cel ce mãnâncã Trupul Meu ºi bea Sângele Meu (în
Sfânta Împãrtãºanie sau Euharistie), are o viaþã veºnicã ºi Eu îl voi învia în
ziua cea de apoi” (In 6,54). Prin ea, (prin Taina Sfintei Euharistii), ne încorporãm deplin Bisericii ºi devenim concorporali cu Hristos, Care ne hrãneºte
ºi sãlãºluieºte în noi3 .

În arta paleocreºtinã Euharistia este întâlnitã ca fiind reprezentatã prin forme
simplificate ºi simbolice: viþa de vie, pâinea, peºtii. Tot din vechime, în catacombe sau în diferite mausolee, aflãm unele scene care îl reprezintã pe Iisus
Hristos ca fiind înconjurat de apostoli, la masã, deºi nu se poate spune cã este
vorba despre Cina cea de Tainã.
Euharistia poate fi consideratã ca un ax, atât pentru Noul cât ºi pentru Vechiul Testament. Prefigurãri ale jertfei Mântuitorului întâlnim în Vechiul
2
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Ioan M IR CEA , Dicþionar al Noului Testament.
Ioan M IR CEA , Dicþionar al Noului Testament.
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Testament, în jertfa lui Abel ºi în jertfa lui Melchisedec ori în jertfa lui Abraham ºi chiar dupã unele consideraþii ºi în Rugul lui Moise.
Din Noul Testament ºi tradiþia Bisericii aflãm scenele reprezentând momente anterioare ºi ulterioare Cinei de Tainã, majoritatea cu minuni ºi semnificaþia de dãruire; Înmulþirea pâinilor ºi peºtilor ca ºi Preschimbarea apei în vin
la Nunta din Cana Galileii, Spãlarea picioarelor apostolilor, Împãrtãºirea apostolilor...
Reprezentãri vizuale diferenþiate stilistic mai sunt în Estul ºi Vestul Europei
ºi pentru Patimile Mântuitorului (Sãrutul lui Iuda, Rugãciunea din grãdina
Ghetsemani, Judecata lui Isus Hristos, Drumul Calvarului º.a., scene anterioare
Rãstignirii. Aceastã jertfã supremã (care explicã cuvintele adresate apostolilor
de cãtre Iisus Hristos cu destul timp înainte de petrecerea faptelor), aminteºte
credincioºilor la fiecare împãrtãºanie a lor, cã ea, jertfa, este o dãruire de sine
a Mântuitorului, prefiguratã prin pâinea ºi vinul dãruite la Cina cea de tainã.
Astfel, nici un moment biblic nu mai este punctual, ci se leagã de celelalte,
ºirul format explicând ºi sensul de derivare ºi continuitate al programului iconografic vizualizat în bisericile rãsãritene.
Evoluþia ºi desfãºurarea reprezentãrilor prin imagini ale Euharistiei se pot
observa într-un parcurs relativ îndelungat, de la reperele simbolice ale artei
paleocreºtine pânã la aspecte vizuale din ce în ce mai complexe ºi variate;
diversele perioade ale Artei bizantine ºi evului mediu, Renaºterea, Barocul,
Neoclasicismul º.a., aduc pânã în zilele noastre o bogãþie de stiluri ºi modalitãþi
vizuale care permanentizeazã Euharistia ca principiu diriguitor. În plus, prin
Taina Sfintei Împãrtãºanii, artistul ce-ºi propune sã reprezinte o tematicã biblicã, primeºte acea energie stimulatoare care-i instaureazã o beneficã stare de
echilibru ºi armonie, indiferent de vicisitudinile unui context sau altul. Iconarul
întâi se roagã ºi se împãrtãºeºte ºi apoi, cu sufletul plin de cele sfinte, purcede
la realizarea imaginii.
Provenind din latinescul imago – reprezentare, noþiunea de imagine apare
definitã drept „decupaj concret al experienþei sensibile actuale sau actualizate,
investit cu noi semnificaþii, primite mai ales de la forma planã (topologicã) sau
în spaþiu (tensionalã) pe care o creeazã un anumit artist, pictor desenator,
sculptor etc. Este vorba aici de imaginea receptatã de privitor ºi de felul cum
acesta o înþelege ºi o simte la un moment sau altul, în funcþie de acumulãrile
ideatice, de cunoºtinþele dobândite dar ºi de trãirile proprii.
Aceeaºi imagine poate fi privitã diferit pe parcursul înaintãrii în vârstã, mai
ales în registrul laic, în cel religios ea trebuind sã susþinã permanent prin aspect,
prin felul structurãrii sale, sensul temei sau subiectului vizualizat. Astfel
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„hrãnitã de gândirea plasticã”4, imaginea este sinonimã ºi cu iconicul, „configuraþia, forma totalã, viziunea”5 propusã de cel care o realizeazã. În acest sens
ea poate fi ºi „produsul exclusiv al imaginarului, al fanteziei, fãrã concursul
memoriei”6 nu numai vedere sau prelucrare a realitãþii. „A spune cã imaginea
este întotdeauna imagine a ceva, nu înseamnã a spune cã imaginea este reproducerea unui lucru, copia sau facsimilul sãu”7. Deci, în artele vizuale, „deosebitã de obiect ºi de motiv, imaginea figurativã este produsul calculat, voit, al
unei organizãri materiale ºi în acelaºi timp intelectuale a câmpului figurativ. Ea
nu se identificã cu semnele folosite pentru a o fixa pe un suport, ea este în imaginar, constelantã ºi în acelaºi timp structurantã, întrupând produsele semnificative ale unei activitãþi mentale în devenire”8; aceastã situaþie, existentã ºi în
arta religioasã, relevã cã „de fapt”, termenul de imagine desemneazã realitãþi
diverse.
Referindu-ne exclusiv la planul picturii, nu trebuie sã confundãm imaginea
mentalã formatã în spiritul artistului ºi transmisã mai mult sau mai puþin intactã
spiritului spectatorului – cu imaginea figurativã.
Aceasta din urmã are caracterul unei vehicul; ea este, ca sã spunem aºa, un
releu între spiritul pictorului ºi cel al spectatorului. Imaginea este alcãtuitã din
numeroase elemente care corespund unor grade diferite de realitate; prin definiþie, aceste elemente sunt susceptibile sã intre în multiple combinaþii unele cu
altele, de unde rezultã cã numãrul interpretãrilor adevãrate ale imaginii este
nedeterminat. Imaginile constituie unul din sistemele mentale, ºi în acelaºi timp
generatoare de opere – în care putem distinge urmele gândirii în act. Prin opera
de artã nu descoperim niciodatã un decupaj stabil al universului, nu ne aflãm
la acelaºi nivel cu Natura, ci cu Spiritul omului”9.
„Întemeindu-ne pe tot ceea ce a agonisit de-a lungul veacurilor arta care a
vrut sã slujeascã omul, vom crea imaginile în care ceilalþi oameni vor gãsi hrana spiritualã, îndemn necontenit la depãºire”10.

4

Ion N. ª U SALÃ – Ovidiu B ÃRBU LESC U , Dicþionar de artã. Termeni de atelier, Sigma,
Bucureºti 1993.
5
Ion N. ª U SALÃ – Ovidiu B ÃRBU LESCU , Dicþionar de artã...
6
Ion N. ª U SALÃ – Ovidiu B ÃRBU LESCU , Dicþionar de artã...
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Luigi P AREY SON , Estetica. Teoria formativitãþii, Univers, Bucureºti 1997.
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Pierre F RAN CASTEL , Figura ºi locul, Univers, Bucureºti 1971.
9
Pierre F RAN CASTEL , Figura ºi locul.
10
Eugen S CH ILERU , Preludii critice, Meridiane, Bucureºti 1975.
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Dar, pentru a crea imagine este nevoie de compoziþie, „modalitate specificã
de structurare a elementelor unei opere de artã astfel încât sã (se) formeze un
ansamblu omogen, echilibrat, indestructibil, capabil sã transmitã privitorului
ideea ºi emoþia artistului. Compoziþia include preocupãri pentru selecþia, proporþionarea, distribuirea ºi corelarea elementelor, dar nu se reduce la o simplã
însumare a acestora, ci vizeazã crearea unei unitãþi coerente, în care s-a produs o schimbare calitativã.
Într-o asemenea totalitate diversele pãrþi constituie ºi pãstreazã identitatea,
dar nu mai rãmân disparate, ci par reunite printr-o forþã internã; ca atare, a
elimina un element oarecare dintr-o compoziþie înseamnã o dezechilibrare
pânã la dislocare. Ca principiu ordonator, la baza unei compoziþii figurative
sau nonfigurative stã aproape întotdeauna contrastul11 .

În Cina cea de Tainã, contrastul, în primul rând ideatic, este evident. Iisus
Hristos se dãruie dãruind pâinea ºi vinul, iar Iuda, lacom, îl trãdeazã pentru o
insignifiantã recompensã materialã; un moment de pierdere a credinþei îl supune pe Iuda forþelor negative, alunecare de altfel regretatã ulterior, când plin
de remuºcare, Iuda îºi curmã singur zilele, greºind din nou faþã de Tatãl Ceresc.
În imaginea Cinei de Tainã, în acelaºi spaþiu plastic se compun antinomiile.
Reprezentarea vizualã a lor include sublinierea unei aparente relaþii de legãturã
(sãrutul prefãcut al lui Iuda dat Mântuitorului), de fapt semn de recunoaºtere
pentru prinderea lui Iisus.
Contracararea falsei unitãþi formale a personajelor apare prin exprimarea
disjuncþiei trãirilor, prin contrastul expresiilor chipurilor, gesturilor, cromaticii,
veºmintelor etc. În ortodoxie, frontalitatea reprezentãrilor predominã, ea fiind
modalitatea de vizualizare a sfinþeniei. Profilul e pentru cei ce nu au ajuns la
asemenea stadiu, ca ºi pentru cei decãzuþi. În Cina cea de Tainã, sau în scena
Sãrutului, doar Iuda apare vizualizat din profil. Într-o imagine, pentru acelaºi
timp ºi spaþiu, se exprimã concomitent dar cu mijloace vizuale diferite, cinstea,
puritatea, ºi prefãcãtoria, josnicia.
Principiul structurii este deci contrastul. Existã însã compoziþii create ºi pe
analogie (nu numai pe contrast), modalitãþile plastice nefiind întotdeauna sinonime în acest sens cu natura ºi structura subiectului reprezentat. Deci, cu alte
cuvinte, în cadrul unei imagini, compoziþia (de la latinescul compositio – aranjament, compus) este „unitate a formelor (semne iconice sau abstracte) ºi a spaþiilor (intervale) dintre ele”12.
11
12

Liviu L ÃZÃRESCU , ed., Dicþionar de artã, I, Meridiane, Bucureºti 1995.
Ion N. ª USALÃ – Ovidiu B ÃRBU LESCU , Dicþionar de artã...
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Iniþial, aceastã unitate este „obþinutã aparent spontan, pe baza unei idei plastice de dispunere ordonatoare, în funcþie de o anumitã întindere spaþialã (cu
douã sau cu trei dimensiuni), de potenþele expresive ale materialelor (structurã
superficialã, cromaticã etc.), de instrumentele ºi procedeele tehnice întrebuinþate, de sensibilitatea artisticã, de nivelul profesionalizãrii artistului privind
„gramatica” mijloacelor de expresie (de limbaj) ºi tehnice, de culturã vizualã
ºi implicit de dotarea ºi inteligenþa sa plasticã (topologicã sau tensionalã).
Unitatea ºi echilibrul, marile probleme ale compoziþiei sunt asigurate în
principal de:
– modul esenþial de organizare a spaþiului plastic prin subordonare (dominanþã) sau prin coordonare ritmicã, pornind de la detalii la ansamblu sau invers,
generalizând o anumitã analogie sau un anumit contrast liniar ori coloristic,
geometria acestei dispuneri devenind, în final, „secretã”, dar expresie inerentã
a apartenenþei artistului la una din cele douã viziuni fundamentale ale imaginarului;
– valorificarea reciprocã, de vecinãtate sau la distanþã, a formelor, în virtutea
reacþiilor dintre ele, dupã caracterul, întinderea, poziþia sau factura tratãrii lor;
tensiunile vizuale dintre ele vor asigura forþa de expresie a ideii plastice de la
care s-a pornit sau care s-a ivit pe parcursul elaborãrii (formãrii)13.
Este cu neputinþã sã combini perfect douã lucruri fãrã un al treilea; între ele
(douã), trebuie sã existe un element de legãturã. ªi nu existã o legãturã mai
desãvârºitã decât aceea care face – din ea însãºi ºi din lucrurile pe care le
uneºte – un singur ºi acelaºi tot14 .

În cazul compoziþiei Euharistiei în iconografia creºtinã, a trãi concomitent
în cuvânt ºi imagine de pe poziþia celor care le structureazã pe acestea, înseamnã a transmite cãtre cei care recepteazã acea creaþie a legãturii indisolubile
dintre subiect (Euharistia), obiect (imaginea ei) ºi acþiunea artisticã ce le uneºte
(compoziþia plasticã).
Asimilându-le pe toate cele enunþate, (deoarece este definitã drept ºi lucrare
de artã care înfãþiºeazã personaje reunite printr-o „acþiune comunã”), compoziþia religioasã, (alãturi de cea istorica, mitologicã, de gen etc.) poate fi realizatã bidimensional (grafic, pictural, decorativ) sau tridimensional (sculptural),
pânã chiar la implicarea duratei ºi miºcãrii în operã (cinetic).

13
14

Ion N. ª USALÃ – Ovidiu B ÃRBU LESCU , Dicþionar de artã...
P LATO N , Timeu, citat din Sec XX nr. 11-12 (1973) 129.
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Materialele ºi mijloacele de lucru folosite determinã înscrierea compoziþiilor
în una sau alta din secþiunile artelor vizuale (graficã, picturã, sculpturã, arte decorative, arte cinetice). Cele din registrul plastic cuprinzând realizãri artistice
de la miniatural pânã la monumental ºi au diferenþiate modalitãþile de reprezentare a temei Euharistiei în funcþie de dogma cãreia i se subscriu.
De fapt, permanent, unitare în esenþã ºi diversificate în aspect, liturghiile
creºtine ne exprimã aceeaºi Tainã a Euharistiei prin specificurile proprii cultului ortodox ºi cultului catolic.
În aceeaºi mãsurã, imaginile iconografice, fiind iniþial generate de o unicã
sursã de inspiraþie, Biblia, îºi variazã doar ulterior ºi formal aspectul prin caracteristici plastice, diversificate imagistic.
Pentru exprimarea Euharistiei acestea rãmân în structura lor constitutivã în
relaþie cu semnificaþia Cinei de Tainã, momentul ce va crea o rãscruce în existenþa fizicã, de om, a Mântuitorului, faþã de cea a Apostolilor, dar ºi va permanentiza a sa fiinþare în oricine se va împãrtãºi cu Sfintele Daruri, pâinea ºi
vinul, transformate în cadrul Liturghiei în Trupul ºi Sângele Mântuitorului prin
invocarea dumnezeirii.
„Pentru a transmite mesajul încredinþat ei de Cristos, Biserica are nevoie de
artã. În realitate, ea trebuie sã facã perceptibilã, ba chiar ºi mai mult, fascinantã
pe cât posibil, lumea spiritului, a invizibilului, a lui Dumnezeu”15.
„Manifestãri ale simþului credinþei la creºtini ºi ale nuanþelor teologiei ºi catehezei în diferite epoci din Istoria Bisericii”16, operele de artã religioasã apar
mai puþin dependente de anumite canoane de reprezentare în spaþiul catolic faþã
de cel ortodox. Aici, permanenþa unor anume structurãri iconografice, asigurã
atât continuitatea modelelor iniþiale cât ºi o cãutare interiorizatã spre aprofundarea spiritualizãrii imaginii. Icoana se deschide înãuntru, nu înafarã, nu ne
restituie realitatea, ci o sublimeazã; devenind inversã, perspectiva aduce în cadrul imaginii asocieri de unghiuri de vedere diferite; ca ºi anonimul iconar, cel
care se roagã ºi priveºte, este atras de un spaþiu intangibil fizic, pornind de la
„icoana nefãcutã de mânã”. În viziunea expusã prin imagine, credinciosul ortodox pãºeºte cu sufletul, datoritã credinþei sale în bucuria ºi lumina emanate, cu
sfinþenie.

15

I O AN P AUL II, Scrisoare cãtre artiºti, Presa Bunã, Iaºi 1999, 12, citat de Antonio P ERERA ,
„Euharistia în arta creºtinã”, în Euharistia în viaþa Bisericii, ed. W ilhelm D AN CÃ , ARCB,
Bucureºti 2000, 149.
16
I O AN P AU L II, Scrisoare cãtre artiºti.
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Este chemarea cãtre transcendenþã. Este ºi diversitate în unitate, cãci icoanele ºi alte valori de cult au totuºi amprenta contextului ºi autorilor care le-au
realizat.
Arta religioasã de sorginte catolicã, mai apropiatã de exprimãrile naturii
umane, dezvoltã un registru mai extins de reprezentãri vizuale; ele se situeazã
în relaþie directã cu posibilitãþile noastre de a percepe ºi a reda racordurile la
schimbãrile ce se produc în sens cultural-artistic. În tablourile religioase, perspectiva, preponderent conicã, urmãreºte sã simuleze realitatea, artiºtii reprezentând sfinþenia spre care tindem prin iluzia creatã de cele ce par cã pot fi
atinse. Fiecare aflã în sine ºi în credinþa ce îl înalþã, expresia proprie pentru
aceleaºi subiecte creºtine. Totuºi unitatea polarizeazã diversitatea, cãci oricâte
maniere de abordare ar exista ºi oricâte înþelesuri s-ar desfãºura, matricea ce le
determinã este aceeaºi.
A ierarhiza valoric direcþiile de reprezentare iconograficã, înclinând balanþa
fie într-o parte, fie în alta, ar presupune sã ignorãm istoria sau sã tindem cãtre
uniformizare ori absorbþie ºi sã susþinem cu fervoare, fiecare din unghiul sãu
de vedere, cã adevãrul vizual aparþine doar de perimetrul propriu.
A avea receptivitate cât mai multã faþã de tot ceea ce truda omeneascã susþinutã de credinþã a realizat valoros în decursul timpurilor, a încerca sã înþelegem
ºi de pe alte poziþii decât cele stricte ale unei anumite individualizãri sau domeniu de activitate, sunt atitudini ce pot aduce de la sine un real folos tuturor,
iar ucenicului pictor, un cumul de cunoºtinþe pentru o bazã bine structuratã, favorizatã de experienþe plastice multiple care oferã în continuare învãþãminte
utile tuturor celor doritori de cunoaºtere.
În acest sens vom alãtura într-o succintã înºiruire informativã doar câteva
exemplificãri privind iconografia specificã Euharistiei, vizualizatã în cadrul
expunerii prin 132 de imagini grupate pe trei secþiuni: reprezentãri din epoca
paleocreºtinã pânã în contemporaneitate (înainte de schisma Bisericii ºi apoi
dintre cele aparþinând cultului catolic), reprezentãri din spaþiul ortodox extraromânesc, (arta bizantinã ºi ecourile ei în timp), ºi realizãri artistice plastice
ortodoxe ºi catolice reprezentând Euharistia pe teritoriul þãrii noastre.
Referitor la reprezentãrile ortodoxe, conform „Erminiei picturii bizantine”
a lui Dionisie din Furna, aflãm cã se prevãd pentru Cina cea de Tainã, urmãtoarele indicaþii:
Casã ºi [într-însa] masã cu pâini pe ea, ºi blide cu bucate ºi o canã cu vin ºi
un pahar lângã ea. ªi Hristos, împreunã cu [cei doisprezece] apostoli, ºezând
la masã. ªi înspre partea stângã, la pieptul Lui, fiind culcat Ioan, iar înspre
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partea cea dreaptã, Iuda (fãrã nimb) întinzându-i mâna la blid ºi uitându-se
cãtre Hristos.

Prevãzute la ciclul Patimilor aceste lapidare fraze nu presupun detalii conform cãrora s-ar induce o eventualã îngrãdire privind felul reprezentãrii plastice. Prin tradiþie însã, modelele devenind scenele din perioadele de glorie ale
artei bizantine, s-au copiat respectivele exemple, deoarece canoanele Bisericii
Ortodoxe indicau menþinerea lor.
În Dicþionarul Noului Testament, pr. dr. Ioan Mircea menþioneazã cã „Cina
cea de Tainã” sau „Cina Domnului” este ultima masã sau cina luatã de Iisus
Mântuitorul cu ucenicii Lui, înainte de Paºtile Iudeilor ºi înainte de a fi vândut,
prins ºi rãstignit”. La aceastã cinã (diferitã de celelalte nouã enunþate în Biblie),
„Satana a pus în gând lui Iuda sã-ºi vândã învãþãtorul” (In 13,2-4).
Privitor acum la reprezentãrile vizuale, ca temã de observaþie putem alege
felul ºi poziþiile în care apare Iuda în iconografia ortodoxã ºi în cea catolicã.
În Dicþionarul de teologie ortodoxã, pr. prof. dr. Ion Bria remarcã faptul cã
„Euharistia reactualizeazã jertfa unicã a Noului Legãmânt, adusã odatã pentru
totdeauna de Marele Arhiereu Iisus Hristos, care nu a cruþat viaþa Sa, ci S-a dat
preþ de rãscumpãrare pentru noi” (Evr 8,6; 9,24-25; Col 1,4), „ca un miel nevinovat spre junghiere S-a dus”, „jertfa Sa are nu numai un aspect restaurator, de
rãscumpãrare, ci reprezintã trecerea de la moarte la viaþã, «de la nefiinþã la
fiinþã» (sfântul Ioan Hrisostom). De altfel, Euharistia nu se celebreazã în ziua
instituirii ei (Sfânta ºi Marea Joi), înainte de rãstignire, ci în ziua Învierii ca
retrãire a Paºtelui Noului Testament”. Toate acestea explicã nedramatismul
tratãrii plastice a Cinei de Tainã, reprezentãrile ei nefiind realizate cu contraste
tensionante ºi dinamicã evidentã a compoziþiei. Aspectele Cinei de Tainã cheamã mai degrabã cãtre introspecþie, cãtre meditaþie, închizând compoziþia spre
exterior ºi conducând atenþia cãtre Iisus Hristos ce devine astfel centrul compoziþional, indiferent de localizarea sa în cadrul lucrãrii. Astfel, sunt de asemenea
de observat realizãrile ortodoxe ºi catolice ale Cinei de Tainã, pentru cã poziþionarea ºi tratarea plasticã a Mântuitorului oferã un context larg consideraþiilor
stilistice.
În acest sens, în Iconografia artei bizantine ºi a picturii feudale româneºti,
regretatul ºi reputatul istoric de artã ºi om de culturã I.D. ªtefãnescu, aratã cã
izvorul reprezentãrilor Euharistiei „e în evanghelia lui Matei” (26,20-20).
Evanghelistul Marcu povesteºte rezumat lucrurile în capitolul 24 (17-26).
Luca dezvoltã povestirea în capitolul 22 (7-25). Ioan descrie spãlarea picioarelor înaintea Cinei, ºi stãruie asupra denunþãrii trãdãrii lui Iuda de cãtre Iisus.
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Din evanghelia lui Matei s-a inspirat pictorul din Sant’Apollinare Nuovo
(Ravenna, sec. al VI-lea). Masa în formã de potcoavã, este încadratã pe laturi,
în faþã ºi pe primul plan, de o balustradã scundã (cancel) sculptatã, se pare, în
marmorã. E acoperitã de o pânzã brodatã ºi poartã un vas cu doi peºti. Hristos,
cu capul încins de nimbul cruciger ºi înveºmântat în mantie anticã se vede
aºezat în stânga mesei, la locul de cinste „in cornu dextro”.
Apostolii, rânduiþi îndãrãtul lui Cristos ºi de cealaltã parte a mesei, stau pe
jumãtate culcaþi, ca ºi Cristos, potrivit modei antice. Cristos vorbeºte; gestul lui
subliniazã înþelesul cuvintelor prin care denunþã trãdarea lui Iuda; pictat „in
cornu sinistro” acesta îºi ascunde faþã. Apostolii uimiþi s-au tulburat adânc,
privesc spre Cristos sau spre Iuda. Din secolul al IX-lea pânã în secolul al XVlea, în rãsãritul ºi apusul Europei, masa e pictatã rotundã. Cristos þine în mânã
o pâiniþã rotundã ºi uneori un potir. Bizantinii îl aratã pe trãdãtor, potrivit relatãrii Evangheliei, cu mâna în farfurie; în Rãsãrit, acesta vorbeºte. În sec. al
XIV-lea ºi al XV-lea ne întâmpinã inovaþiile. Apostolii sunt în jurul mesei, iar
Cristos e în mijlocul apostolilor”.
În Învierea ºi Icoana, Michel Quenot aminteºte de „legãtura indisolubilã
între Cinã ºi Euharistie. Hristos, care apoi S-a înãlþat la cer ºi ºade de-a dreapta
Tatãlui este acelaºi cu cel ce astãzi îºi dã trupul Sãu ca hranã. Aceastã unitate
iese în evidenþã în iconografia care, în armonie cu textele liturgice, se dezvoltã
începând cu sec. al VI-lea pentru a-ºi atinge deplina maturitate dupã criza iconoclastã, în perioada dintre sec. al IX-lea ºi al XI-lea”. Pe perete, de multe ori,
compoziþia Cinei de Tainã se adapteazã arhitectonicii existente; conform includerii în programul iconografic, scena apare astfel încadratã în dreptunghiuri ºi
semicercuri sau chiar în sferturi de cerc. Într-un asemenea ultim format se
structureazã ºi întreg subiectul compoziþiei Euharistiei realizat în tehnica frescei pe la 1106 în Biserica Maica Domnului din Asinos, Cipru.
ªi-aici Iisus Hristos este plasat în stânga, în zona cea mai extinsã pe înãlþime; cu dreapta, Mântuitorul binecuvânteazã iar în mâna stângã þine un rotulus. Pe masa semicircularã, precum un ochi imens deschis spre cer, se aflã un
peºte enorm într-un vas supraînãlþat (cu picior), douã pocale mici de o parte ºi
de alta ºi treisprezece pâiniºoare pentru toþi cei dimprejurul mesei. Iuda e cu
mâna întinsã peste masã, iar apostolii formeazã cu busturile lor un ºir semicircular ca parte dintr-un inel, ce porneºte dinspre nimbul Mântuitorului ºi se
întoarce tot spre El, prin cei doi apostoli figuraþi în poziþie ºezândã, la baza
mesei, în dreapta.
E de remarcat ºi frontalitatea feþelor tuturor, cu excepþia celei a lui Iuda, care
apare din profil, fapt ce denotã neprimirea sfinþeniei de cãtre acesta.
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Alteori, într-o icoanã din sec. XV-XVI, provenitã de la Catedrala Sfânta
Sofia din Novgorod, scena Cinei de Tainã este doar un sfert dintr-un întreg ansamblu compoziþional care reuneºte în acelaºi cadru Spãlarea picioarelor apostolilor, Rugãciunea din grãdina Ghetsemani ºi Prinderea lui Iisus de cãtre ostaºi. Înscrisurile ample, evidente, echilibreazã cromatic circuitul roºului în
întreaga suprafaþã a icoanei, realizatã atât prin contraste valorice (deschisuri ºi
închisuri) ºi cromatice (nuanþe reci ºi calde) cât ºi prin cele care pun în evidenþã
formele faþã de fond, opunând suprafeþele vibrate grafic - decorativ celor calme, unghiularitãþilor, curbelor, ca ºi poziþii ºi atitudini ale persoanelor sfinte reprezentate.
Înscrisã în secþiunea superioarã ºi din dreapta a icoanei, Cina cea de Tainã,
îl prezintã pe Mântuitor cum închide dinspre dreapta cadrul scenei, fiind orientat dintr-o poziþie ºezândã, dar extinsã frontal, cãtre masa albã, în formã de
elipsã.
Pe ea se aflã douã cupe mari, diferenþiate ca formã. Cupa pe rotunduri are
bucãþile de pâine spre care se apleacã Iuda. Cupei de formã hexagonalã i-ar corespunde vinul. Apostolii, stând apropiaþi, înconjoarã de jur împrejur masa, cei
din plan apropiat discutând doi câte doi. Apostolii din plan secund pãstreazã
aceleaºi proporþii, nu sunt micºoraþi conform unei reale perceperi ce se reprezintã de obicei prin perspectiva conicã. Ca ºi în alte icoane ale ortodoxiei întâlnim aici perspectiva inversã, atât în cazul obiectelor (care se reduc în plan apropiat ºi se mãresc în adâncime) cât ºi al fundalului arhitectonic.
În partea superioarã a scenei, înscrisul, ca o punte între construcþii diferite,
preia parcã din ornamentica motivului decorativ aflat la marginea mesei. Având
doar aceste douã exemple, o frescã ºi o icoanã în care Iisus apare cu acelaºi
nimb cruciger la o distanþã de trei - patru secole, se poate observa deja cã reprezentãrile canonice ale ortodoxiei nu sunt nici pe departe închistate în aspecte
imuabile, loc de creativitate artisticã existând chiar ºi atunci când anumite scheme se cer respectate.
Nu ne-am propus de fapt o detaliere a modalitãþilor prin care compoziþiile
se structureazã într-un fel sau altul, ci doar o privire de ansamblu asupra diferenþierii aspectelor pe care acestea le dobândesc deºi respectã o sursã identicã.
Cina cea de Tainã apare în ortodoxie figuratã ºi în tehnici diverse de tratare
plasticã, de la miniaturi ºi ilustraþii pe hârtie sau broderii pe textile liturgice, la
icoane pe lemn ºi sticlã, reliefuri în piatrã, marmorã, fildeº, lemn etc. ºi reprezentãri murale în mozaic, frescã sau tempera.
ªi în spaþiul occidental, catolic, tehnicile sunt diversificate, adãugându-se
desenelor ºi tablourilor religioase nota distinctã a vitraliilor ºi sculpturilor în
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relief înalt sau ronde-bosse. Astfel, stilurile clasice ale istoriei artei din mediul
european sunt fructificate rând pe rând pentru a fi prezentat (cu mijloacele fiecãrui timp, deci cu atributele contemporaneitãþii istorice) un moment devenit,
pentru credincios, peren prin semnificaþie.
Indiferent cã Cina cea de Tainã este o realizare artisticã plasticã ortodoxã
sau catolicã, imaginea ºi compoziþia ei sunt precum pâinea ºi vinul în Euharistie, reînviind de fiecare datã în sufletele credincioºilor ce privesc (când sunt
primite cu inima largã ºi bucuria împãrtãºirii cu ele).
A admite ca valabil doar un specific sau altul de reprezentare, ar apãrea ca
ºi cum în arta religioasã am cãuta sã structurãm ierarhii valorice nu dupã gradul
de realizare plasticã, ci dupã natura ºi felul de exprimare al credinþelor.
Datoritã faptului cã, indiferent de religie, imaginile de reprezentare apeleazã
la aceleaºi elemente de limbaj plastic, din punctul de vedere al compunerii
acestora se urmãreºte rezolvarea artisticã plasticã în conformitate cu sursa ideaticã declanºatoare ºi nu doar atuurile teoretice diferenþiate dogmatic.
În Descoperirea picturii (Arta de a înþelege), vol. II, René Berger observã
cã „Cina cea de Tainã” (lucratã pe la mijlocul sec. al XV-lea pentru Biserica
Saint Pierre din Louvain, de Thierry Bouts),
propune exemplul unui tablou centrat pe un „triunghi de sprijin”. Axa medianã trece exact prin cãrare, nas, gât ºi degetul cel mare al lui Hristos, pentru
a traversa prin (h)ostia pe care o þine în mâna stângã. De o parte ºi de cealaltã
se echilibreazã cele douã jumãtãþi ale triunghiului la care unul din vârfuri este
capul lui Iisus, capul celor doi apostoli în primul plan formând celelalte douã.
Acest triunghi este la rândul sãu înfãºurat de un al doilea, mai mare, a cãror
douã pãrþi se întind pe al doilea rând; masa figureazã un al treilea, intermediar, cãruia îi corespunde, în sens invers, cel al tavanului.
Aceastã dispunere are ca prim efect sã stabileascã „puncte de tensiune privilegiate”. În triunghiul centrat al Cinei, atenþia noastrã se îndreaptã dintr-o
datã înspre cele trei vârfuri care formeazã capul lui Iisus ºi cele ale apostolilor. Cât despre acest triunghi, el determinã chiar prin poziþia sa, o ierarhie
care nu þine de demnitatea respectivã a personajelor, ci þine de „locul geometric” pe care îl ocupã.
Când triunghiul este dispus astfel, este uºor de constatat cã în vârful A, unde
ne îndreptãm spontan ºi în raport cu el, noi neglijãm relativ celelalte douã,
fãrã îndoialã din cauza simetriei lor. Or, acest traseu nu existã în mod efectiv
în operã; cel mult putem spune cã figura sa ne este sugeratã, imaginaþia noastrã este aceea care o construieºte. Totuºi, sã ne ferim a crede cã este cu totul
imaginarã, în sensul arbitrar, pentru cã, plecând de la indicaþiile dorite de
artist, noi suntem determinaþi sã îl construim. Ca dovadã, nu este posibil sã-i
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substituim o circumferinþã, un oval sau o altã figurã. Deci „formele prin
viaþã”. Nici obiecte, nici imagini de obiecte, formele datoresc existenþa lor
condiþiilor plastice create de artist ºi pe care spectatorul le realizeazã în contul sãu luând cunoºtinþã de operã.

Analize de genul acesta se pot desfãºura (ºi detalia) la orice reprezentare a
Cinei de Tainã, indiferent de provenienþa ei. De exemplu, pentru structura constructiv - compoziþionalã a lucrãrii lui Leonardo da Vinci, (realizare muralã cu
vicisitudini tehnice, îndelung restauratã), reputaþi specialiºti au prezentat multiple consideraþii pe marginea schemelor geometrice ce se pot deduce ºi vizualiza. Ar fi necesarã o expunere aparte pentru a apãrea evident faptul cã pictura
nu este nici pe departe rezultatul doar al notaþiilor spontane, intuitive, ci presupune de atâtea ori ºi elaborãri îndelungate, tatonate metodic, spre cãutãri ale
exprimãrii perfecþiunii, (din jurul nostru ºi din noi), prin mijloace plastice
tradiþionale sau novatoare, tehnic ºi stilistic (ex. Arta ortodoxiei ºi catolicismului etc.).
Astfel, chiar fãrã a considera tema Cinei de Tainã de pe poziþii direct geometrizante, I. D. ªtefãnescu (în opera citatã) ne aminteºte cã monumentele de
la Athos ne aratã compoziþii ºi interpretãri diferite. La Protaton, masa e în
formã de potcoavã; apostolii sunt aºezaþi de cealaltã parte a ei, lãsând liberã
faþa. Cristos e în mijlocul lor, cu faþa spre privitor; ridicã mâna ºi denunþã pe
trãdãtor; Ioan e în stânga lui; Iuda întinde mâna spre farfurie.
La Chilandari, scena e în absida principalã; masa e rotundã, deºi pare ovalã,
ºi aminteºte sigma (numele literei greceºti S); Cristos la mijloc, ºi în picioare,
þine un rotulus înfãºurat (cu mâna stângã) ºi ridicã mâna dreaptã. Iuda întinde
mâna în farfurie. Compoziþia din Mãnãstirea Vatopedi cuprinde o masã rotundã; apostolii sunt aºezaþi jur împrejurul ei, iar Cristos, în stânga, e întors
spre privitor. În catoliconul Lavrei, cina pictatã pe bolta braþului de apus al
crucii, în naos, reproduce modelul din Chilandari. Mâna dreaptã a lui Cristos
se sprijinã însã pe spatele lui Ioan.
În Bulgaria, Cina e în naos, printre praznice. La Boiana, îndãrãtul mesei
semicirculare, Cristos stã în stânga; Ioan se sprijinã pe el; Petru e zugrãvit în
colþul din stânga; Iuda, în mijlocul apostolilor, întinde braþul ºi se lãþeºte pe
masã silindu-se sã atingã vasul cu mâncare.
La Zemen, Cina e legatã de Euharistie ºi se vede pe peretele de miazãzi al
absidei principale. La Berende, Kolotino, Bobosevo ºi Poganovo, e alãturi de
spãlarea picioarelor (în naos), în registrul patimilor.
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În Biserica domneascã Sfântul Nicolae din Argeº, „Cina cea de Tainã” este
înlocuitã pe peretele absidei principale de „Cina de la Emaus”.
În majoritatea monumentelor din Þara Româneascã, la Cozia, Snagov, paraclisul bolniþei de la Cozia, Govora, Hurezu etc., este zugrãvitã în zona patimilor pe un perete al naosului. Câteodatã nu se vede deloc.
În Moldova, în sec. al XV-lea ºi în prima jumãtate a celui urmãtor, la sfântul
Nicolae din Dorohoi, Bãlineºti, Dobrovãþ, Popãuþi, Humor, Moldoviþa, masa
e în formã de sigma ºi apostolii rânduiþi de cealaltã parte a ei, lãsând faþa liberã.
Cristos pictat „in cornu dextero”, e în picioare sau stã jos. În Bisericile
Voroneþ, Sfântul Dumitru din Suceava ºi Suceviþa, masa e rotundã. Iconografia
„Cinei celei de Tainã” este de ordin „istoric” sau liturgic. În cel dintâi caz,
scena apare în naos, printre praznice sau în zona patimilor. Pictorul urmeazã
povestirea lui Matei. În cel de-al doilea, tema este zugrãvitã în absida principalã. Artiºtii pun în evidenþã Euharistia luând drept temei cuvintele pronunþate
de Hristos. Acestea au trecut în canonul liturgic. Cu acest titlu „Cina cea de
Tainã” orneazã emiciclul, alãturi de portretul Mariei „Sfânta masã a pâinii celei
Cereºti”. Forma mesei, sigma (potcoavã), rotundã sau rectangularã, fiindcã o
întâlnim înfãþiºatã ºi în acest fel în Orient, Occident ºi câteva monumente târzii
din Þãrile Române, obligã pe artiºti sã schimbe ºi ordinea comesenilor. În antichitate, locurile de onoare la masa în formã de „sigma” erau la capete, „in
cornu dextero”, întâiul; „in cornu sinistro”, al doilea. Cristos, aºezat la origine
„in cornu dextero” este pictat mai târziu în mijlocul apostolilor, ca faþa spre
privitor. Locul al doilea, „in cornu sinistro” a fost dat la început lui Petru, apoi
lui Toma sau Ioan. Acesta din urmã aºezat mai totdeauna, începând din secolul
al IX-lea sau al XII-lea, lângã Cristos, îºi culcã uneori capul pe pieptul lui.
Este interesant sã amintim cã pictorii cretani, moºtenitori ai tradiþiei constantinopolitane, n-au admis aceastã atitudine. Gest intim ºi familiar (Ioan sprijinindu-se pe pieptul lui Cristos) a fost evitat cu grijã ºi de pictorii sârbi din sec.
al XIV-lea. În Þãrile Române, tradiþia cretanã ºi sârbeascã a fost urmatã în
multe monumente. Întâlnim însã ºi excepþii ºi cunoaºtem exemple în care Ioan
doarme. Apar în artele somptuoase, la sfârºitul sec. al XVI-lea ºi în primii ani
ai celui urmãtor. Cristos þinând în mâini o pâine rotundã ºi uneori potirul, atestã
intenþia de a stãrui asupra Euharistiei. Aceastã idee, de origine orientalã ºi curentã în Apus (începând din sec. al IX-lea), este în legãturã cu problema liturgicã a Euharistiei. În lumea ortodoxã a Rãsãritului pâinea ºi vinul devin „trupul
ºi sângele Domnului” în urma rugãciunilor canonului ºi chemãrii Sfântului
Duh, care se pogoarã asupra lor (epicleza). Biserica latinã socoteºte cuvintele
pronunþate de Cristos la Cina cea de Tainã drept temei si pricinã a „prefacerii
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pâinii ºi vinului”. Înrâuriri apusene venite direct prin meºteri lombarzi ºi
germani din Transilvania sau, indirect, prin mijlocirea muntelui Athos, au
introdus doctrina latinã în ilustraþiile picturale din câteva monumente româneºti
(din Moldova în special).
În arta religioasã întâlnim diverse situaþii de transgresiune a mijloacelor
plastice ºi influenþelor stilistice de coabitare a lor pe aceleaºi teritorii de interpãtrundere ºi adaptare la cerinþele estetice ale unor perioade, ca ºi de menþinere
fermã a unor subiecte ºi canoane de vizualizare. Ultima specificare, caracteristicã îndeosebi ortodoxiei poate fi consideratã doar pe jumãtate îndeplinitã (respectarea temei sau subiectului religios), atunci când (precum cazul icoanelor
pe sticlã din Transilvania sec. XVIII-XIX), din diverse motive, întemeiate îndeosebi pe situaþia istoricã, se observã derogãri de la respectarea canoanelor de
reprezentare imagisticã. În acest caz putem reaminti de icoanele pe sticlã din
Transilvania sec. XVIII-XIX care, cumulând spontaneitatea tratãrii plastice cu
expresivitatea indusã de trãirea religioasã, chiar dacã par de o facturã naivã,
devanseazã cu destul timp înainte, aspecte ce vor deveni specifice unor reprezentanþi ºi curente de avangardã ale sec. al XX-lea (ex. Matisse, fovismul, expresionismul).
Mai trebuie sã specificãm cã, indiferent de suport si localizare, atât iconografia ortodoxã cât ºi cea catolicã prezintã adaptãri la dimensiunile ºi formele
cadrelor (suprafeþelor) care includ tema Euharistiei. Vizualizatã miniatural,
mediu sau monumental, scena Cinei de Tainã îºi pãstreazã în mare parte acele
structurãri determinate de coordonate ideatice similare, variind doar formal
unele detalii de ordin plastic, în funcþie de mãrimea ºi natura suprafeþei pe care
apare. Apoi, aspectele de stil sunt în conformitate cu timpul ºi localizarea geograficã, ºcolile de picturã ºi maeºtrii care, concomitent menþin tradiþia ºi îmbogãþesc creativ reprezentãrile prin imagini ale Euharistiei. Privitor la acestea
am menþionat pe larg din scrierile reputatului istoric de artã ºi distinsului om
de culturã I. D. ªtefãnescu, ºi ca un omagiu postum faþã de truda sa îndelungatã
ºi profundã de a analiza, compara ºi prezenta aspectele artei religioase de pe tot
cuprinsul Europei. Prin anii ’80, la o vârstã destul de înaintatã (cam 9 decenii),
a revenit în þarã. La Iaºi, în organizãri ad-hoc, cu evidenta sa erudiþie ºi dãruire
spiritualã, omul planetei Pãmânt, I. D. ªtefãnescu, a mai reuºit sã încânte de
câteva ori, pe cei ce l-au audiat, cu o prea scurtã serie de conferinþe raportate
la civilizaþie ºi culturã în Europa, la valorile noastre, la credinþa creºtinã, la
exemplul universalitãþii operelor de artã alimentate de acumulãrile strãbune.
Chiar fãrã suportul imaginilor, cuvintele sale deveneau adevãrate fresce cinetice în ochii interiori sau ochii minþii asistenþei. Darul ilustrului român ne
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readuce în gând darul Euharistiei ºi faptul cã valoarea bunurilor culturale se
transmite de la generaþie la generaþie numai dacã existã credinþa în continuarea
împãrtãºirii cu ele. Asemenea act are însã nevoie nu numai de o conservare ºi
restaurare a suprastructurii ideatice, ci ºi a infrastructurii, a materiei, „vehiculul” de includere ºi transport al spiritualitãþii, prin artã.
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Résumé
L’exposition „Essai sur la composition de l’image de l’Eucharistie”, par
lectrice Dominte G. Merisor, a pour finalité, en base de la rélévation des
aspects visuale du „Dernier dîner”, un discret plaidoyer pour une approche
artistique des oeuvres d’aspect religieux.
A partir d’une bibliographie de spécialité, par la definition et l’association
des motivations „Eucharistie”, „image”, „composition” on observe les situations de coexistence et détermination réciproque de l’infrastructure
physique, matérielle et de la suprastructure idéatique et sensible des réalisations artistiques orthodoxes et catholiques. En ce qui concerne la représentation du thème du „Dernier dîner”, conformément aux appréciations de
remarquables théoriciens et historiens de l’art, on expose des considérations
d’ordre stylistique-composition en réalisant de la sorte un périple succint des
caractéristiques plastiques qui approchent ou différencient les images de
l’Euchariste. La présentation théorique est complétée par les 132 exemplifications visuelles, adnotées d’explications et groupées en 3 sections: de
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l’époque paléochrétienne jusqu’à l’époque contemporaine (à l’accent sur les
représentations initiales et antérieures au Schisme de l’Église, puis sur celles
souscrivant au catholicisme), des représentations de l’orthordoxie dans l’espace extraroumain (l’art byzantin à échos multiples dans le temps et l’espace) et des images de l’Eucharistie chez les Roumains (miniatures, icônes
sur bois et verre, peinture murale).
L’aire d’extension des solutions techniques détaillent simultanément les
échelles de visualisation (du miniatural, à travers les dimensions moyennes,
au monumental) du „Dernier Dîner” et d’autres scènes à caractère eucharistique (images sur support en papier, bois, verre, matériaux textiles, pierre,
murs etc.).
En tant que permanence unitaire dans la diversité des représentations, les
éléments de language plastique, tels les letters se structurant en mots, font,
en fait, visible la possibilité d’observer les correspondances plastiques bien
que les aspects visuels de l’ensemble du „Dernier Dîner” apparaissent
formallement différenciés dans l’Orthodoxisme et dans la Catholicisme.
La perspective renversée et celle conique n’en sont que deux exemples qui,
théologiquement et plastiquement, particularisent d’une manière tout à fait
évidente l’art religieux oriental et occidental européen. Par la suite, les
structurations constructivo-compositionnelles, comprenant le large registre
de l’image entière, apparaissent dans des situations ressemblantes, influentes
et transferrantes mais aussi différentes du point de vue conceptuel.
Toute la présentation, y compris une détaillée description compositionnelle
des travaux de référence de l’espace orthodoxe tout comme de celui catholique, se constitue, en fait, dans une argumentation en faveur de la perception et de la considération de la valeur du message plastique qui exprime
visuellement le message théologal; cette présentation est en même temps un
plaidoyer pour qu’on s’assume le maintien, la conservation et la restauration
dans le secteur du patrimoine, de toutes ces réalisations artistiques, quelle
que ce soit la confession qui les a créées, afin d’offrir aux générations à
venir, l’exemple des racines dans l’absence duquel, celles-ci ne bénéficieraient plus d’un devenir valoriquement orienté (l’exposition video „Notions generales de la conservation des icones” par restaurateur Onica
Stelian).

