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11-lunetta ta' San Pietru

Hija lunetta pjuttost
sempliċi iżda fi-istess
ħin bi stil differenti
u li tkompli ssebbaħ
1-knejjes parrokkjali

Din il-lunetta ta' San Pietru, Papa u prinċep tal-Appostli tinsab fil-knisja
parrokkjali ta' San Gejtanu fil-Ħamrun , eżattament fis-saqaf tal-kursija talknisja fuq 1-lampier 1-maġġur tal-knisja. Ta' min nsemmi li din il-lunetta
saret fi żmien il-kappillan Dun Mattew Chircop li fi żmienu kienet għadha
qiegħda tiġi ddekorata l-istess knisja b'bosta opri artistiċi u oġġetti oħra ta'
de"korazzjoni.
Fost ħafna affarijiet insibu dan is-saqaf li ta' min wieħed jinnota ftit li xejn
insibu bħalu fi knejjes oħra fil-gżejjer tagħna għall -mod kif inhu magħmul.
Niġu lura għal din il-lunetta fejn din saret mill-pittur famuż u magħruf, ilKavallier Emvin Cremona li minn taħt idejn il-pinzellati tiegħu nsibu bosta
opri ta' valur artistiku kbir f'bosta parroċċi oħra f'Malta u Għawdex. Din illunetta probabbilment saret bejn l-aħħar tas-snin 50 kif ukoll fil-bidu tas-snin
60 billi ġiet mikxufa u mżanżna fis-sena 1965 .
Din il-lunetta madwarha ta' min insemmu li saru għadd ta' anġli bħala
dekorazzjoni miV-pittur Cremona stess. Fil-lunetta naraw lil San P.ietru,
bilqiegt1da fuq sħaba liebes pjaneta b'ħarstu lejn s-sema donnu tistħajlu
qiegħed jitlob kif ukoll bil-ktieb tal -Evanġelju u biċ-ċavetta f'idu l-leminija
bħala simboli li hu kien Papa kif ukoll li kien kittieb u li kien xandar talEvanġelju ta' Kristu filwaqt li qiegħed ibierek b'idu x-xellugija.
Warajh imbagħad naraw bħal xemx tiddi bi skrizzjoni bil-Latin tal-qaddis.
Ninnutaw ukoll xi sħab żgħir riesaq lejn l-Punent kif ukoll lejn Lvant. Ta'
min wieħed jinnota wkoll id-dekorazzjoni mpittra mad-dawra tal-lunetta li
tkompli ssebbaħ u tkabbar l-valur u 1-preġju artistiku ta' din il-lunetta.
Hija lunetta pjuttost sempliċi iżda fi-istess ħin bi stil differenti u li tkompli
ssebbaħ 1-knejjes parrokkjali, fil-każ tagħna hawnhekk dik ta' San Gejtanu
fil-Ħamrun, knisja li nistgħu ngħidu hija 1-mużew tal-pittur Cremona nnifsu
għaliex hija knisja rnifnija bix-xogħlijiet artistiċi impekkabbli tiegħu.
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