RESTITUIRI

Pe urmele Legături culturale
istoriei româno-germane
Asociația culturală românogermană “Atheneum” din
Düsseldorf,
condusă
de
fosta gimnastă Livia Gra
ma, promovează cultura
românească în Germania.

D

e curând, o delegație
de
personalități
germane reprezen
tând Asociația culturală ro
mâ
no-germană “Atheneum” din
Düsseldorf a fost primită, în
numele Regelui Mihai I, la Pa
la
tul Elisabeta. Reprezentanţii
asociației s-au aflat într-o călătorie
în România, al cărei obiectiv a
fost prezentarea realităților din
țara noastră unui număr cât mai
mare de conaționali germani .
Astfel, la Biblioteca Naţională a
avut loc evenimentul “Pe urmele
istoriei – legături culturale
româno-germane”, organizat de
Biblioteca Națională a României, în
parteneriat cu Asociaţia Culturală
Româno-Germană Atheneum din
Düsseldorf.
Programul a inclus: conferinţele
“Scriitori germani în biblioteca
Regelui Carol I” și “Influența
scrierilor lui Goethe asupra
epocii sale”, susţinute de prof.
dr. Volkmar Hansen, director al
Muzeului Goethe din Düsseldorf,
conferința istoricului de artă
Gabriel Badea-Păun, despre cărțile

dedicate membrilor Casei Regale
a României, în special Reginei
Elisabeta. Momentele muzicale au
fost oferite de Incanto Quartetto.
Au recitat din lirica Reginei
Elisabeta, actorii Claudiu Bleonț,
Diana Lupescu, Simona Bondoc și
Danielle Fischer, în germană.
Au fost vernisate expoziţiile:
l Casa Regală a României în cărţi și
fotografii din Colecţiile Speciale ale
Bibliotecii Naţionale a României;
lGoethe în ediţii bibliofile aflate
în colecţiile Bibliotecii Naţionale;
lManuscrise, desene și scrisori
din colecțiile Muzeului Goethe din
Düsseldorf.
La eveniment au participat
şi Excelența Sa domnul Werner

Hans
Lauk,
ambasadorul
Germaniei la București, Prinţul
Carl zu Wied, urmaş al Reginei
Elisabeta a României. Coordonator,
doamna Livia Grama Medilanski,
președinta asociației. De remarcat
că un subiect predilect pentru
membrii respectivei organizaţii
este Casa Regală a României, atât
datorită legăturilor dintre Germania
și România prin regii României,
cât și datorită dezvoltării relațiilor
țării noastre cu Europa în perioada
monarhiei române. De această dată,
oaspeţii germani au vizitat Castelul
Peleș și domeniul regal Sinaia. În
anul 2014, evenimente organizate
de asociație vor avea loc în februarie,
aprilie și septembrie, la Düsseldorf.

Livia Grama Medilanschi a
absolvit Facultatea de Educatie
Fizică şi Sport din Bucureşti, dar
a urmat şi cursurile şcolii private
de balet „Rita Frunzetti”. În tara s-a
remarcat ca gimnastă (campioană
a României la gimnastică ritmică
în 1968), profesoară şi antrenoare.
În 1973 s-a stabilit în Germania,
unde 36 de ani a fost antrenoarea
lotului naţional de gimnastică
ritmică. Federaţia Internaţională de
Gimnastică Ritmică i-a conferit titlul
de “antrenoare emerită a lumii”. Dar
Livia Grama nu şi-a uitat niciodată
limba şi ţara, aşa că în 2008 a lansat
volumul „Muntele iubirii”, o carte de
suflet.
Antonia Dan
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