Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la conferința:

Moarte și imagine.
Cum reprezentau zugravii români chipurile Thanatos-ului
(sec. XVIII-XIX)?

Joi, 13 decembrie, ora 15:00
Colegiul Noua Europă (Plantelor 21)
susținută de
Dr Cristina BOGDAN
Conferențiar, Facultatea de Litere a Universității din București
Prodecan, Facultatea de Litere a Universității din București
***

Situarea Morţii pe faţadele sudice sau nordice ale locaşurilor de cult din
Ţara Românească, în perioada 1780-1870, dezvăluie un tip de mentalitate,
astăzi în mare parte dispărut. Silueta macabră era menită să amintească
privitorilor caracterul perisabil al existenţei pământeşti și egalitatea în faţa
sfârşitului, propunându-le un subiect de reflecţie, în vederea adoptării unui
trai în conformitate cu morala creştină. Modul actual de raportare a
comunităţilor rurale la întruchipările thanatice este grăitor pentru mutaţiile
produse în mentalitatea colectivă, acestea devenind cauza unor reacţii şi
comportamente care au provocat deteriorarea sau dispariţia unui număr
semnificativ de fresce.
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