
MffiffiwmffiffiffiW m



7 FOAIA POPORULUI

NSTJTATI ffi#BT#ffifALil

Giovanni Ruggeri

,,lcoanele pe sticlà din Sibiea" r lccmnefie pe sticfi&
din SibieHGiouanni Ruggeri

Activitàlile culturale ample
desfàgurate în anul 2007 la
Sibiu, în cadrul programului
Sibiu - Capitalà Culturalà
Europeanà 2007 au cunoscut
extinderi remarcabile atàt
temporale càt gi spatiale. În
aceste extinderi încadràm un

eveniment deosebit de im-
portant, care s-a desfàgurat
vara aceasta la Biblioteca
Judeleanà ASTRA din Sibiu,
în 8 iulie, cànd a fost lansatà
cartea domnului Giovanni
Ruggeri, ,,lcoanele pe sticlà
din Sibiel". În prezenta unui
public distins gi a unor refe-
renli de prestigiu, autorul a-
cestei capodopere s-a bucu-
rat de o certà preluire însolità
de meritorii aplauze gi cuvinte
de recunogtin!à.

Giovanni Ruggeri, o perso-

nalitate complexà din punct de

vedere al formàrii profesionale
gi culturale merità toatà
admiralia 9i preluirea celor din

Màrginimea Sibiului, 9i nu

numai, pentru atitudinea pozi-
tivà, respectul deosebit mani-
festate fatà de istoria gi cultura
poporului romàn, deoarece
reugegte într-o formulà unicà gi

de eyceplie sà valorifìce gi sà

ofere turistului romàn gi stràin,

un ghid al Muzeului de icoane
pe sticlà din Sibiel.

Cartea a fost publicatà în
cinci limbi: italianà, romanà,
germanà, englezà 9i francezà,
pentru a oferi posibilitatea
publicului internalional de a citi

în propria limbà paginile de
artà, religiozitate gi umanitate
pe care acest Muzeu le
povestegte. Precedatà de pre-

fata Arhiepiscopului de Sibiu 9i
Mitropolit al Transilvaniei, ÎPS
Laurenliu Streza, 9i de
màrturisirile originale ale
Domniei Sale Preot Prof. univ.

dr. Dorin Oancea, fiul Pàrintelui

Zosim Oancea, caftea este un

ghid complet care pregàtegte
gi însolegte vizita în Muzeul din

Sibiel 9i care permite intrarea

în universul atàt de tainic al
picturii de icoane pe sticlà din

Transilvania. În cadrul acestei
càrli sunt prezentate istoria
icoanelor oe sticlà din
Transilvania, o mare parte a

colecliei de icoane pe sticlà din

Sibiel, povestea fidelà a

nagterii 9i dezvoltàrii Muzeului
Zosim Oancea. Valoarea
acestei aparilii editoriale este
datà gi de prezentarea unor
fotografiidin viala 9i activitatea
preotului de la Sibiel.

Apàrut într-o editie deosebit
de frumoasà, rezultat al lu-
crului bine fàcut, ghidul poate
fi considerat un ,,testament
vechi 9i nou" deopotrivà al
sufletului !àranului romàn din
Transilvania. Pentru cine vrea
sà-9i îmbogàleascà biblioteca
cu o carte deosebit de valo-
roasà, aceasta se gàsegte în

. diverse libràrii din oragul Si-
biu, dar gi la Muzeul de icoane
pe sticlà din Sibiel. Autorul
acestui ghid a reugit sà reali-

zeze gi un site despre acest
univers unic al Sibielului:
www.6ibiel.net.

Giovanni Ruggeri s-a
nàscut în 1962 la Calcinelli, în
provincia Pesaro. Dupà liceul
clasic, face studii de fllosofie

9i teologie la Universitatea din
Napoli gi Roma, fiind licentiat
în teologie 9i jurnalism. Locu-
iegte la Bergamo gi lucreazà
pentru cotidianul L'Eco di
Bergamo, ocupàndu-se mai
ales de Europa de Est, culturà

9i turism. A publicat: ,,lnter-
rogazioni sul cristianesimo",
împreunà cu Gianni Vattimo 9i
Pierangelo Sèqueri, ,,ll cerchio
e il confine", cu Massimo Cac-*
ciari, Raimon Panikkar, Elrnar
Salmann, gi ,,Le icone su vetro
di Sibiel". Este un iubitor al

naturii, al mediului rural
autentic.
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