
Sibiu, frate cu Luxemburg prin piatra
" Puntea " dintre Sibiu si Luxemburg este inaugurata azi. Sibienii vor putea calatori in capitala geamana
oricand doresc, dar numai cu puterea gandului. Puntea dintre cele doua orase este de fapt o sculptura
instalata in Parcul Tineretului, este o punte simbolica, realizata de artsitul Joan Thimmel. Sculptura este
compusa din doua blocuri de piatra de gresie care compun o carte. Jumatate din piatra este din Sibiu iar
cealalta este din Luxemburg. Pe paginile de piatra au fost sapate randurile unei istorii de aproape noua
secole, care leaga cele doua capitale culturale ale anului 2007. Artistul a strabatut 3400 de kilometri in
camion, pe acelasi drum parcurs de colonistii plecati in secolul XII din zona raurilor Mosela si Rin pentru
a se stabili in Transilvania, pentru a realiza un dublu monument, aici si la Luxemburg. A luat un bloc
de piatra de 3 tone din Luxemburg, l-a taiat in doua si finisat, apoi a lasat jumatate in oraselul
Grevenmacher si cealalta jumatate a adus-o la Sibiu. Aici a cautat un bloc de piatra similar, pe care l-a
despicat si sculptat, a completat jumatatea adusa din Luxemburg si a transportat cealalta bucata inapoi la
Grevenmacher pentru a definitiva monumentul de acolo. " Peste o mie si jumatate de kilometri despart
Sibiul de Luxemburg. O distanta foarte mare. Cu toate acestea sunt si mai mari lucrurile care apropie cele
doua capitale culturale europene. Unul din aceste lucruri este o istorie care ne leaga ", arata la deschiderea
Programului Luxemburg 2007 Klaus Johannis, primarul Sibiului si presedinte al Asociatiei Sibiu Capitala
Culturala Europeana 2007. Sculptorul Joan Thimmel a luat hotararea sa puna in forma materiala aceasta
idee. "Prin aceasta sculptura, istoria noastra comuna, chiar daca este de multi nestiuta, nu ramane numai o
sugestie, ci merge pana in strafundul materialului artistic si capata durabilitatea pietrei. Piatra construieste
poduri, dar deschide si inimi", spune Joan Thimmel. Inaugurarea sculpturii "Puntea" face parte din
programul Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007 si unul din cele peste 35 de proiecte comune
romano-luxemburgheze. Inaugurarea sculpturii gemene din Luxemburg a avut loc la inceputul lunii
aprilie 2007 in Grevenmacher.
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