
 

 
 

CUI ÎI PASĂ DE „LEMN ȘI DE SPAȚIILE MICI”?... 
Lansare film ● expoziție de fotografie 

Miercuri, 29 noiembrie 2017 ora 11.00, Infocentrul turistic 
 

 

Cuvânt înainte 

„Măreţia bisericilor de lemn e izvorâtă din autenticitatea trăirii religioase care le-a stat la 
bază: nimic artificial nu se găseşte în aceste monumente. În fiecare bârnă, în fiecare stâlp 
se simte sufletul şi gândul unui om. Când te apropii de ele parcă simţi căldura sufletului 
poporului dreptcredincios care le-a ridicat şi le-a păstrat de-a lungul veacurilor, ca pe cele 
mai scumpe comori ale lui.” (P. S. Justinian Chira Maramureșanul, 1921-2016) 

 
*** 

 
Prea puțin se mai știe și prea puțin se mai vorbește – de multe ori, voit – despre 
patrimoniul cultural material al Banatului, dar nu numai al Banatului. Prea puțin ne mai 
dorim să ne amintim, între altele, despre bisericile de lemn din Țara Făgetului, ca urme vii 
ale bunei-cuviințe, bunului gust și bunei credințe a satului de odinioară. Prea puțin mai 
transmitem tinerilor valorile culturale certe și perene ale românilor, ca popor. 
 
De aceea, dar nu numai de aceea, filmul „Lemnul de dincolo de cer”, al lui Mihai 
Pinti, este, întâi de toate, un semn de exclamare, un strigăt spre o „reconstituire” a 
trecutului privit nu ca o perioadă „prăfuită”, îndepărtată în timp, ci ca un „început 
bun”, un punct de plecare spre un astăzi și spre un viitor frumos, recunoscător, coerent. 
 
Prezentarea filmului va avea loc miercuri, 29 noiembrie, ora 11, la Infocentrul turistic din 
centrul Timișoarei și va fi ilustrată, între altele, de expoziția de fotografie „Făget, 
Bucovina Banatului” (fotografii din arhiva Mitropoliei Banatului). 
Expoziția va putea fi vizitată în perioada 29 noiembrie – 29 decembrie 2017. 
 
Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Timiș. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mihai Pinti este video-jurnalist prin vocație. Realitatea văzută prin „ochiul” lui 
dobândește altă culoare, altă dimensiune, altă lumină, iar proiectele „observate” de el 
stârnesc amintiri care se proiectează într-o lume de bucurie, aproape ideală.  
 

Camelia Mingasson, Președinte – Asociația Culturală Kratima 

https://www.facebook.com/mihai.pinti?fref=mentions
https://www.facebook.com/mihai.pinti?fref=mentions

