globetrotter
 Statuia Medeei cu lâna de aur în mână domină Piaţa
Libertăţii din Batumi, fiind inspirată de mitul tărâmului
fantastic Colchis. Conform legendelor, pentru a ajunge în
„regatul lânii de aur“ al regelui Aeetes, se străbătea Marea
Neagră şi apoi râul Phasis (actual Rioni).

Cât de turistic te-ai aştepta să fie un oraş care se
poate lăuda cu mormântul lui Dante Aligheri şi
cu statutul de fostă capitală a Imperiului Roman
de Apus şi a Regatul Ostrogoţilor? Răspunsul te va
surprinde: aproape deloc. Pentru un popor plin de
talent în valorificarea activelor istorice, Ravenna este
lozul câştigător pe care Italia încă n-a catadicsit să-l
încaseze. Ba chiar majoritatea italienilor n-au habar
de comoara ascunsă la 50 de kilometri de stațiunea
Rimini, de la Marea Adriatică. Perla oraşului este
mausoleul ridicat de împăratul roman Honorius
pentru sora sa, Galla Placidia. Fiecare centimetru
din interiorul mausoleului este acoperit cu mozaicuri de la anul 430, iar tavanul recreează un cer
albastru cu stele. Pe lângă faptul că Ravenna are,
oficial, cele mai frumoase mozaicuri bizantine din
lume (din vremea împăratului Iustinian), mausoleul din piatră al lui Teodoric, regele ostrogoţilor,
merită de asemenea vizitat, de dragul celor 1.490
de ani de istorie care au trecut peste el.

PARCUL VIGELAND І
OSLO І NORVEGIA

Ceea ce a fost Auguste Rodin pentru francezi și
Constantin Brâncuși pentru români a fost Gustav
Vigeland pentru poporul norvegian. Celebrul
sculptor al începutului de secol XX a lăsat locuitorilor din Oslo nu mai puţin de 192 de statui
modelate fără ajutorul vreunui ucenic, pe care le-a
plasat cu minuțiozitate, conform propriei viziuni
artistice, într-un parc de 32 de hectare (puțin mai
mic decât Parcul Carol din București). Pe platoul
central al parcului se află axul în jurul căruia se
învârte întreaga creație a lui Vigeland: o coloană
acoperită de 121 de figurine sculptate într-un
singur bloc de piatră, de 14,12 metri înălțime.
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BATUMI І GEORGIA

Împărţim (şi) cu ei Marea Neagră, cu diferenţa
că georgienii şi-au reconstruit litoralul de la zero,
cu investiţii masive care încep deja să dea roade.
Principalele două avantaje în lupta cu litoralul
românesc (pe lângă valurile puternice care mai
devreme sau mai târziu vor începe să facă cu ochiul
surferilor): clima subtropicală a regiunii Adjara
și un cadru natural cu păduri, munți și rezervații
naturale. Cum coasta georgiană la Marea Neagră
este considerată tărâmul legendar Colchis, unde se
afla ascunsă „Lâna de Aur“, în piața centrală din
Batumi tronează statuia Medeei, fiica regelui Aeetes
din Colchis care, conform mitologiei, l-a ajutat pe
bărbatul iubit, Iason, să găsească legendara lână.
Centrul este suficient de micuț să-i poți da roată în
doar câteva minute, dar așteaptă-te să fii surprins
cu fântâni „dansatoare“ ca în Las Vegas și mulți
palmieri, magnolii și copaci de bambus!
F

 Sculptura
principală din
parcul Vigeland
- „Monolitul“ – îşi
trage numele de
la faptul că a fost
fabricată dintr-o
singură bucată de
piatră de aproape
15 metri înălţime.
Semnificaţia
sa o reprezintă,
în viziunea
specialiştilor,
încercarea omului
de a se uni cu
divinitatea.
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