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FOTOGRAFII DIN ALTAIUL SIBERIAN ŞI KAMCHATKA LA MUZEUL DE
ETNOGRAFIE UNIVERSALĂ „FRANZ BINDER"
Din punctul meu de vedere nu poţi afirma că ai
văzut un lucru până nu l-ai fotografiat.
Emile Zoia

The artic/e is a presentation of an important exhibition-„ Travelling through
A/tai and Kamchatka" - which took place during March and April 2011 at the
„Franz Binder" World Ethnographic Museum, department of the „ASTRA"
National Museum Complex from Sibiu.
The exhibition gathers about 71 original pictures, presenting various
ethnographic and geographic aspects, taken by Gabriela Medrea during the
trip that she had in Asia in 2008, when she travelled together with Uca
Marinescu and Marian Curculescu in Siberian A/tai and Kamchatka, areas
that are less known to the public.

Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" - unitate a Complexului Naţional
Muzeal ASTRA Sibiu - inaugurat la 18 mai 1993, şi axat, în principal, pe civilizaţia, cultura
şi arta popoarelor extra-europene este primul muzeu de această factură din România, fiind
organizat într-o clădire neogotică construită între anii 1865-1867, denumită iniţial „Casa
Asociaţiei Micilor Meseriaşi" - odinioară sediu al breslelor, iar după cel de-al doilea război
mondial, „Casa Hermes", patronim ce trimite la zeul comerţului.
Expoziţia vernisată de către muzeul sibian în 3 martie 2011 1 şi intitulată „Călătorind
prin Altai şi Kamchatka", este prima colaborare a Muzeului de Etnografie Universală
„Franz Binder" din Sibiu cu doamna Gabriela Medrea, autoarea fotografiilor realizate în
urma unei interesante şi captivante incursiuni în lumea asiatică din anul 2008.
Manifestarea a fost deschisă printr-o conferinţă susţinută de autoarea imaginilor,
care a prezentat informaţii şi impresii despre locurile şi populaţiile cu care a intrat în
contact pe parcursul călătoriei sale în Asia. Acţiunile acestui proiect s-au adresat publicului
larg de toate vârstele, cu precădere studenţilor de la facultăţile de geografie-turism,
etnologie şi jurnalistică. Ele s-au încadrat în obiectivul general al Muzeului „Franz Binder"
de a face mai bine cunoscute aspecte privind culturile popoarelor lumii şi s-au înscris în
orientarea instituţiei de colaborare cu specialişti, colecţionari sau călători care au luat parte
direct la viaţa oamenilor de pe alte continente.
Gabriela Medrea, absolventă a facultăţii de ziaristică, îşi împarte activitatea
profesională între munca de jurnalist şi cea de web-designer, realizând în perioada 2002201 O, pagini dedicate creaţiilor lui Cornel Medrea 2 , Ion Vlasiu 3 , Nicolaie Pascu-Goia 4 ,
Clara Haskil 5 şi fiind designer-ul paginii web a Clubului Alpin „Floarea de colţ" 6 .
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Expoziţia a fost deschisă spre vizitare în perioada 3 martie - 3 aprilie 2011.
www.medrea.go.ro
www.vlasiu.go.ro
www. medrea .go. ro/pascu-goia/galeria _pascu-goia. htm
www.haskil.go.ro
http://floareadecolt.com/
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Fiind realizator şi producător al CD-ului multimedia Limbă şi civilizatie japoneză
(2004-2005) destinat învăţării limbii japoneze, primul de acest fel în România, conceput
după manualul prof. Angela Hondru, Gabriela Medrea mărturiseşte: „ ... am avut tot timpul
în vedere dificultăţile pe care eu le-am întâmpinat atunci când am studiat. Nu este de
ajuns doar să vrei să înveţi o astfel de limbă .... trebuie ... mai ales să fii perseverent."
În anul 2007, este autor şi producător al CD-ului multimedia Ba/cic. Tenha-Juvah,
realizând, în luna iunie a aceluiaşi an, o prezentare publică de fotografii cu tema Ba/cic.
Tenha-Juvah - Domeniul Regal de la Balcic la Universitatea Dalles din Bucureşti.
În perioada iunie 2007-2008 Gabriela Medrea întreprinde o călătorie în Altaiul
Siberian şi Kamchatka alături de Uca Marinescu şi Marian Curculescu, valorificând
materialul adus printr-o prezentare publică de fotografii şi secvenţe video cu tema Altaiu/
Siberian şi Kamchatka. O călătorie cu Uca Marinescu şi Marian Curculescu la
Universitatea Dalles din Bucureşti în februarie 2009.
Expoziţia de fotografie de la Sibiu a fost expusă pentru prima dată în intervalul
februarie - iunie 2009 la Muzeul Municipiului Bucureşti, bucurându-se de larga apreciere a
pasionaţilor de fotografie.
Expoziţia reuneşte un număr de 71 de fotografii originale, înfăţişând diverse
aspecte etnografice şi geografice, pe care Gabriela Medrea le-a realizat în anul 2008,
când a călătorit alături de Uca Marinescu şi Marian Curculescu în Altaiul Siberian şi
Kamchatka, zone cu particularităţi destul de puţin cunoscute publicului larg.
Discursul expoziţional a fost structurat în două secţiuni majore şi anume: Călătoria
În Kamchatka şi Călătoria În Altaiu/ Siberian, acestea încadrându-se perfect în cele două
încăperi ale sălii de expoziţie de la subsolul Casei Hermes.
Pentru a defini mai bine spaţiul prezentat, fiecare dintre cele două secţiuni a avut
drept punct de plecare o hartă a regiunii respective, însoţită de un text de prezentare care
ne-a fost pus la dispoziţie cu amabilitate de către doamna Gabriela Medrea.
Pentru ca activitatea doamnei Gabriela Medrea să fie cât mai bine cunoscută
publicului vizitator, în expoziţie a fost inserată o scurtă prezentare a acesteia precum şi un
text care îi aparţine şi pe care îl vom reproduce în cele ce urmează: „La Început de secol
XIX, ciobani din zona Sălişte pătrund, prin transhumantă, În Rusia. Stabiliti cu predilecfie
pe cursul Volgăi şi În zona Altaiului Siberian, pe tot parcursu/ acestui secol au păstrat
re/afii cu cei rămaşi În satele de origine şi au fost liantul prin intermediu/ căruia s-au
realizat schimburile de bunuri materiale şi culturale.
Prezenta călătorie spre tinutul Îndepărtat al Siberiei este o Înlăntuire cu trecutul.
Copilăria şi adolescenta străbunicului, petrecute Într-un climat aspru, cu veri calde, nopfi
reci şi ierni geroase, s-au terminat În zilele fierbinti ale unui Octombrie rece şi roşu. În
1917 - În plină revolufie rusă - i se confiscă toată turma de oi şi cu mare greutate
reuşeşte să se refugieze spre România.
Prin urmare, chemarea trecutului şi dorul străbunilor este prezenta călătorie În
imagini pe care vă invit să o parcurgefi."
Desfăşurată în perioada 10-14 august 2008, călătoria în Kamchatka a avut drept
scop parcurgerea lanţurilor vulcanice dintre Goreli şi Mutnovski, cunoaşterea obiceiurilor, a
folclorului populaţiei locale Koryaky şi vizitarea capitalei Petropavlovsk.
Dintre cei 160 de vulcani ai peninsulei 1 , se remarcă Vulcanul Goreli (1829 m) a
cărui ultimă erupţie de tip exploziv a avut loc în anul 1985, fiind însoţită de emisii de
cenuşă şi gaze în aer şi Vulcanul Mutnovski (2324m) care a erupt de zece ori în ultimul
deceniu, ultima dintre acestea fiind în anul 2000. Este unul din puţinii vulcani activi din
Kamchatka spre craterul căruia chiar şi turiştii cei mai neexperimentaţi pot face excursii
pentru a observa diversele forme de activitate vulcanică cu apă termală, gheţari, structuri
sulfurice sau nămol fierbinte.
1

Dintre aceştia 29 sunt activi.
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Kamchatka face parte din Federaţia Rusă şi se situează între strâmtoarea Bering,
Marea Ohotsk, Insula Sahalin şi Oceanul Pacific.
Primii ruşi veniţi în peninsulă au fost cazacii, la jumătatea secolului al XVII-iea, când
confirmă alipirea regiunii la Imperiul Rus. Danezul Vitus Bering, căpitan al Forţelor Navale
Ruse, ajunge în Kamchatka în 1740 şi acostează în golful Avachinskaya cu vasele Sf.
Petru şi Sf. Paul. Aici pune piatra de temelie a portului Petropavlovsk.
În secolul XX Petropavlovsk devine port militar şi bază de submarine. Timp de 50
de ani, până în 1990, insula a fost închisă străinilor, datorită infrastructurii militare ultrasecrete.
Peninsula are 400.000 locuitori, din care 70% se găsesc în oraşele Petropavlovsk,
Elizovo şi Viliuchinsk. Restul populaţiei locuieşte în satele din vestul coastelor peninsulei.
Populaţia locală ltelmen, Koryaky şi Evens (veniţi în secolul al XIX-iea) reprezintă
4% din locuitorii peninsulei.
Un segment important al acestei secţiuni l-a constituit prezentarea unor fotografii
etnografice înfăţişând membrii ai populaţiei Koryaky, care se remarcă prin tipul specific de
îmbrăcăminte - închisă până la gât - care se îmbracă peste cap, are de obicei două straturi
de piei - unul cu blana spre corp, iar altul cu blana în afară - şi este relativ scurtă 1 .
Locuinţa tradiţională a Koryaky- lor nomazi - iaranga - se deosebeşte simţitor de
ciumurile conice ale celorlalte popoare din nord, prin forma sa, amintind de iurtele
nomazilor din stepele Asiei Centrale. Partea ei de jos, are formă de cilindru neregulat, iar
acoperişul este conic. Scheletul locuinţei e alcătuit din prăjini de lungimi diferite, iar
acoperişul din piei de ren 2 .
parte a fotografiilor din expoziţie au fost realizate în cursul călătoriei
în Altaiul Siberian între 24 iulie-6 august 2008.
Republica Altai, parte integrantă a Federaţiei Ruse, este situată în inima Asiei, la
frontiera dintre Kazahstan, Mongolia şi China, iar capitala republicii este Gomo Altaisk.
Zona este deschisă turismului din anul 2003, iar călătoria a avut ca scop cunoaşterea
acestui ţinut, a populaţiei altaiene şi urmărirea eclipsei totale de soare din 1 august 2008.
Istoria populaţiei altaiene este strâns legată de istoria formării statelor din Asia
Centrală în secolele 111-11 î.Hr .. Altaiul s-a aflat sub ocupaţia unor triburi din Mongolia şi
Manciuria până în 1756 când a intrat în componenţa Rusiei. Pentru altaieni includerea
regiunii în cadrul Imperiului ţarist a însemnat protecţie şi evitarea anihilării ca naţie de
către mongoli.
În secolul XX regiunea a avut mai multe denumiri: Regiunea Autonomă Oirot (19221947), Regiunea Autonomă Gorno-Altaisk (1948-1990), Republica Gorno-Altaisk (1991 ),
Republica Altai (mai 1992).
Altaienii trăiesc pe teritoriul actual al Republicii Altai, în vestul Mongoliei şi în China
iar limba altaiană stă la baza limbilor turco-mongole, manciuriană şi japonez-coreană, care
sunt incluse în familia lingvistică altaiană.
Călătoria în Altaiul Siberian a urmat cursurile râurilor Katun, Kucherla şi Ak-Kem
(Râul Alb) până la baza muntelui Belukha (4506 m). Toate cele trei râuri, ce izvorăsc din
gheţar, au o puternică semnificaţie religioasă pentru populaţia altaiană.
Punctul de plecare spre culmile munţilor este Tungur. Satul, fondat în 1903 pe
malul râului Katun, este locuit de altaieni, ruşi şi kazahi.
Regiunea păstrează locuri sacre unde odinioară se desfăşurau practici şamane. În
unele zone, pe stânci, sunt încă vizibile desene cu diverse scene de vânătoare.
Termenul „şamanism", apărut în secolul al XVIII-iea, a fost creat pornind de la
cuvântul „şaman", preluat de la tungusii din Siberia, care îl desemnau în acest fel pe
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Tolstov, S.P.; Levin, M.G; Ceboksarov N.N. Etnografia continentelor, voi. li, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,

1961, p.408
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Ibidem, p. 407
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„specialistul" lor religios. Deopotrivă preot, vrăjitor, mag1c1an şi ghicitor, şamanul
rolul unui intermediar între oameni şi spirite. El întreţine o relaţie privilegiată
cu natura şi cu animalele sălbatice, ale căror simboluri îi împodobesc adesea costumul 1 .
Mulţi turişti vin în Altai pentru a întâlni vindecători şamani şi cu credinţa că privind
spre muntele Belukha - considerat un munte sfânt şi poarta spre Shambala - se încarcă cu
energie pozitivă.
Ansamblul Roerich din Valea Variu, înconjurat de munţi cu nuanţe diverse, se
presupune că este unul din centrele energetice ale pământului, iar piatra din mijlocul
ansamblului este considerată magică. Fiecare din cei ce trec pe aici se lipesc pentru
câteva minute de piatră pentru a se încărca cu energie. Întregul ansamblu este presărat cu
diverse piramide, desene ce înfăţişează pe Mama Pământ şi puncte cardinale realizate din
pietre în diverse culori.

îndeplineşte

În acest mod, Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder", prin ineditele şi
spectaculoasele fotografii ale doamnei Gabriele Medrea, a reuşit să prezinte publicului de
toate vârstele aspecte din viaţa locuitorilor din Asia surprinse într-o călătorie pe care cei
mai mulţi dintre noi doar năzuiesc să o întreprindă.
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Afişul expoziţiei

temporare „Călătorind prin A/tai şi Kamchatka"
Poster of the exhibition „ Travelling to A/tai and Kamchatka"
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Prima sală a expoziţiei
The first showroom of the exhibition

Sala a doua a expoziţiei
The second showroom of the exhibition
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Public prezent la conferinţa susţinută de d-na Gabriela Medrea
Public attending the conference by Gabriela Medrea

Vernisajul expoziţiei „Călătorind prin A/tai şi Kamchatka"
Aspect from the opening of the exhibition „ Travelfing to A/tai and Kamchatka"
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