I nvestiþii

Vechea clãdire a
Bursei din Bruxelles,
transformatã în Muzeul Berii
l Lucrãrile sunt programate sã înceapã la varã, iar inaugurarea
muzeului este aºteptatã în 2023
Fosta clãdire a Bursei din Bruxelles urmeazã sã fie supusã unor lucrãri de renovare în aceastã varã, iar
cele douã etaje superioare ale sale
vor fi transformate într-un Muzeu al
Berii, planificat sã fie deschis în
2023, conform presei belgiene. Denumit "Belgium Beer World", noul
muzeu va fi dedicat culturii berii
din þarã.
Potrivit Brussels Times, peste 100
de berari din Belgia au decis sã participe la acest proiect. Unele lucrãri
minore de demontare au avut deja
loc anul acesta, dar renovarea propriu-zisã a clãdirii cunoscute sub
denumirea de Bourse va începe la

varã. Etajele inferioare vor gãzdui o
galerie de acces cu un restaurant,
magazine ºi spaþii expoziþionale,
care vor fi deschise publicului în
mod gratuit.
Oraºul Bruxelles a cumpãrat clãdirea în 2010 pentru patru miliarde
de euro. Conform estimãrilor, proiectul de transformare va costa
aproximativ 36 de milioane de
euro, iar autoritãþile sperã cã muzeul va aduce aproximativ 300.000 de
vizitatori în oraº, în fiecare an.
Philippe Close, primarul oraºului
Bruxelles, a declarat citat de Le Soir:
"Este pentru prima datã în istoria
clãdirii bursei când vor fi folosiþi toþi

cei 12.000 mp ai sãi. Va deveni o
clãdire conectatã la întregul cartier".
Preºedintele-ministru al guvernului regiunii Bruxelles, Rudi Vervoort,
a adãugat: "Acest proiect va spori
atractivitatea Bruxelles-ului ca centru turistic. Ne-am propus ca obiectiv sã ajungem la 10 milioane de
înnoptãri ale turiºtilor în Bruxelles,
în 2020. În ciuda perioadelor dificile
de dupã atacurile teroriste, am înregistrat 9,4 milioane de înnoptãri
în 2019".
ªi Bruven Sven Gats, ministrul pentru imaginea Bruxelles-ului, a declarat: "Nu este vorba doar despre bere,
ci ºi despre a-i aduce pe oameni în

acest loc, împreunã. Berea în sine nu
este esenþa. Putem spune cã suntem
þara berii ºi, dacã doriþi, legãtura dintre tradiþie ºi diversitate. Va trebui sã
veniþi în Belgia".
Anul trecut, în intervalul 25 august - 13 septembrie, vechea clãdire a Bursei din Bruxelles a gãzduit
Muzeul Capitalismului. Cei care i-au
trecut pragul au primit într-un mod
distractiv explicaþii despre sistemul
economic. Vizitatorii au putut participa, de asemenea, la discuþii ºi
dezbateri despre societate.
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