56

fievista muzeelor
FOTOGRAFIA CA MĂRTURIE ETNOGRAFICĂ:
O INVITATIE LA MUNTELE ATHOS"

"

,

Alexandra GRUIA'.'l
În anul 2007 \1uzeul de Etnografie
Uni\'crsală „Franz Binder"' din Sibiu a
g;izduit o fărâmă din \1untclc S fant. aşa

~um a fost ci \'ăzut de fotograful francez
Y\'cs Phclippot. mcmbrn al Cercului de
Acţiune Culturală şi Europeană din
Bordeaux. Franţa. Expoziţia intitulată
Invitaţie la .\1untele Athos. Fotografii
de Yves Phelippot, propune o călătorie
dinspre profan spre sacrn. o călătorie ce
începe. inevitabil. pc marea_ care se află
..intre Dumnezeu şi noi"' 1 • Imprcună cu
instituţia franccz<i. muzeul sibian a mai
organizat de-a lungul anilor şi alte
expoziţii la fel de interesante (Fo1ograf/a
.Vumcrini - expoziţie a artistului \1ax
Roy'; I iile din Bordeaux' - fotografii de
Franc;ois Ducassc; Porlrelul; Pa1ri111011iul
co11s1n111 - 1w1n111011iul \'iu'; Câile
Arrnc/ 5- fotografii de Franc;ois Ducassc).
Profesor de geografic şi imp<ltimit al
.. ochiului magic·· cc captează realitatea şi
o redă pc hfo1ia argintată. Y\'cs Ph el ippot
a reuşit ~<i smvrindă farmecul pe care ii
degajă acest colţ de Paradis rczcr\'at în
cxclusi\'itatc
bărbaţilor.
Expoziţia.
prezentată în lunile aprilie - mai 2007. a

I. Aelred de R1eYaulx. apud Dic.tumar de simholun. \Ol
2. Jean Che\ al ier Al am Gheerbrant. ed. Artemis.
Bucure~ti. 1995. p. 270.
~ Apnlie-111a1 1999. responsabil de expoziţie. Mana
Bozan
3. Noiembrie-decembrie 200 I. responsabil de expoziţie.
Maria Bozan
.:J. Octombrie-decembrie 2003. responsabil de i::xpoziţie.
Maria Bozan
5. Octombrii::-dect:mbnt: 2005. rt:sponsabil de expoz1tit:.
Maria Bozan
6. Fondat in si::colul al XlX-lea

cuprins 34 de fotografii (30/45 cm). pe
hârtie „Kodak Gold"". realizate în 1997. an
in care Thessalonic era Capitală Culturală
Europeană şi în care locaşurile de cult de
la \1untele Athos erau restaurate pentrn a
pri\'i şi a fi privite cu alţi ochi!
Deşi dedicat F ccioarei \1aria. la
\1untele Sfânt nu este acceptată prezenţa
femeilor. Acest lucrn nu face decât să ne
oblige. într-un fel. să interiorizăm şi să
esenţializăm
ş1
mai mult spaţiul.
transferându-l din lumea materială în cea
spirituală. Fotografia etnografică e singura
care ne poate da o imagine a ceea ce
înseamnă mănăstirile athonite.
Artistul face din imagine o mărturie a
trecerii sale prin acele locuri . dar. având
în \'edcre dificultatea cu care se obţin
permisele pentrn \'izitarea şi mai ales
pentru fotografierea mănăstirilor athonite.
lucrările sale sunt mărturii ale unei lumi
cc nu c accesibilă tuturor. Yvcs Phelippot
a vizitat un \1unte Athos în plin proces de
înnoire. de purificare. Aparatul de
fotografiat a surprins icoanele nerestaurate. precum cele de la Schitul Hagios
Andrcou 6 • icoane ce nu şi-au revelat încă
frumuseţea. Dar acestea stau alături de
imagini înnoite ale sfinţilor ce proiectează
umbre pc pereţii schitului. Fotografia lui
Y\'es Phclippot nu încearcă să interpreteze
lumea receptată. artistul este doar un
martor al transformărilor din peninsulă. El
ne oferă o imagine a ceea ce a văzut. ne
prezintă un colţ de lume. Ne îndrnmă doar
prin mănăstirile athonite. ne arată locurile
care l-au impresionat şi icoanele care l-au
marcat. Lucrările sale sunt mărturii
ctnO!,'Tafice ale unor transfigurări.
De îndată ce am pătnms în expoziţie
am devenit părtaşi la această călătorie
iniţiatică a unui occidental în spaţiul închis
şi încărcat de canoane al locaşurile de cult
de la \1untele Athos. Pe feribotul ce
străbate distanţa dintre continent şi
Daphne. portul oficial al peninsulei. sunt
imortalizate e<Îtcva portrete ale călugărilor.
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sub b ăta i a soarelui . Un coridor pictat în
între~ i.me, pe o parte, cu icoane ş i cu
v1tra l11 colorate, pe cea l a ltă parte, ne
p oa rt ă spre interi o rnl
m ă n ăstirea lviron.

bi seri cii

din

Ex p oz iţi a ne-a condus dintre exteri or
spre interi or; dup ă ce ne-au fost prezentate
exterioarele biseri cilor, p ă trund em înl ă un 

Imaginea mam rev ine mereu ca un
laitmoti v al că l ă t o ri e i ; marea în care se
og lind eşte imag inea unui monah, sau pe
care o sc rut ează un că lu găr a că rni ba rbă
a lb ă pare a face parte din întinderea de
ape. Cu cât ne apropiem de ţărm muntele
devine st ă p â nu l incontestab il. S u s ţin â nd
m ă n ăstiril e să p a te în stânca-i sau cl ă dit e
din pi atra ce i-a fost furat ă , Athosul ne
înt â mpin ă cu că ră ril e şe rpuit e care duc
spre l ocaşuril e de cult.
Prima care ne atrage a t e nţi a este
m ă n ăst irea Dyo nisos. Fo nd a tă în secolul
al XIV-iea de că tre Sfăntul Dionys ios din
Ko rseos. p oa rt ă hramul Sfânn1lui Ioan
B otezătoru l7 . Im pres io n a ntă prin mărimea
ei, m ă n ăs tirea c reş t e din s t â n că , e parte
int egra nt ă a Muntelui . Vă zut ă de pe mare
pare o c ita de l ă de necucerit, înc hi să înspre
ea în săş i .
Piatra ia în st ăp â nire imag inea fo togra fi că. În curtea inte ri oa ră a Mă năstirii
Stavronikita privirea ne e a trasă de pereţ ii
roş i ati c i , fe restre le cu arcade ş i n1murile ce
tind spre cer. Fo nd at ă în secolul al X-l ea
de către Nikiforos Stavronikitas, l ocaşul
are hramul Sfă nn1lui Nico lae; e o fo rtă 
reaţă a flată la 50 de metri deasupra mării 8 .
N u ne î nd e p ărtăm de katholikon (biserica
ce ntral ă a m ă n ăs tiril o r athonite), dar de
aceast ă dată ne a fl ă m in curtea inte ri oa ră a
mă năstirii Koutloumousiou9 . Construită în
1540 respectă stru ctura celorlalte biserici
din l o c aş uril e de la Muntele Ath os : un
drepnmghi cu dom, înconjurat de abs ide.
Cără mida roş i e şi piatra alt ern ează creând
brâuri de jur împrej urnl cl ă diril o r. Du pă
doar un pas în sala de ex p oz iţi e suntem
tran sportaţi în Schinil Profeti Eliou, în faţa
bisericii sal e centrale, în alb şi roşu . sau în
curtea interio ară unde, pentru împlinirea
lucrurilor lumeş ti , hainele că lu gă r i l o r stau

trul lor. Iconostasul unui katho liko n ne
pregă t eşt e pentrn a doua parte a ex pozitie i
o rga ni za tă ca un loc d e înc hinăc iu~ e .
Al ăntri de fotografii cu icoane stau obiecte
din co l ec ţiil e Compl ex ului N a ţi o n a l
Muzea l „ASTRA " (c ruce pi c t a t ă , poca l,
sfeş ni c, d o u ă pome lni ce, unul dintre ele
datat 1828. cutie p i c ta tă , d a t a t ă 171 4 ),
ob iecte ce co n fer ă împlinire acestei p reze nţe franceze în M uzeul „Franz Binder''.
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