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Un grup de inițiativă de la Universitatea Tehnică din Moldova: Mihai
Stamati, Pavel Obreja, Ion și Andrei Zbancă și Victor Chironda.
Atelier de design „Mihai Stamati”
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
2018
Donații din partea unor agenți economici
Crearea zonei de recreere în scuarul Bibliotecii Naționale, utilizând un
arbore prăbușit din scuarul Bibliotecii.
Un copac care a ținut umbră zeci de ani vizitatorilor Bibliotecii Naționale
a fost transformat în mobilier - șase bănci inedite, care au fost instalate
chiar în locul în care creștea copacul. Arborele a fost doborât în urma
ninsorilor din luna aprilie a anului 2017.
"Vrem să-i dăm un plus de valoare prin contrastul cu un metal negru, mat,
foarte rece, dar care să aibă și o funcție utilitară, cum ar fi parcare pentru
biciclete, măsuțe pentru laptop, o infrastructură mică care să le ofere
oamenilor care se plimbă pe 31 august o oază în care își pot petrece
timpul", a spus arhitectorul Mihai Stamati.
Băncile au format în curtea Bibliotecii Naționale un mic spațiu urban
potrivit pentru odihnă, muncă sau lecturi.
Mihai Stamati: „Copacul de la bibliotecă e o persoană vie” (Foto/ Video) –
Mod de acces: https://moldova.europalibera.org/a/mihai-stamati-copaculde-la-bibliotec%c4%83-e-o-persoan%c4%83-vie/29311148.html.
Copacul din curtea Bibliotecii Naționale transformat în mobilier urban –
Mod de acces: https://primelestiri.md/copacul-din-curtea-biblioteciinationale-transformat-in-mobilier-urban-din-trunchiul-acestuia-au-fostsculptate-sase-banci-inedite---74375.html
Copacul de la Bibliotecă, doborât de ninsorile din aprilie 2017 ... – Mod
de acces:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1967339616611458&set=a.56
6567660022001&type=3
Copacul din fața Bibliotecii Naționale va fi ”readus acasă ... – Mod de
acces: https://noi.md/md/capitala/copacul-din-fata-bibliotecii-nationaleva-fi-readus-acasa-foto-video
„Salut inițiativa de a instala niște bănci lângă biblioteca națională. Cu pași
mici, vom reuși șă facem lucruri mari”.
Claudia
(https://moldova.europalibera.org/a/mihai-stamati-copacul-de-labibliotec%c4%83-e-o-persoan%c4%83-vie/29311148.html).
„Unul dintre cele mai neașteptate posibil să se întîmple proiecte de design
(urban), plin de semnificații, cuceritor prin inițiativă și rezolvări. Laude și
prețuire”
Cristina Sabau
(https://www.facebook.com/AtelierDeDesignMihaiStamati)

