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Unde şi frecvenţe de emisie

Despre Expoziţia Mondială de la Shanghai

Data: Acest eveniment mondial va
dura 184 de zile, în perioada 1 mai - 31
octombrie 2010
Locul: Site-ul expoziţiei este
amplasat pe malul râului Huangpu, între
podurile Nanpu şi Lupu.
Tema expoziţiei: Un oraş mai
bun, o viaţă mai bună.
Subtemele: Coexistenţa
diverselor culturi în oraş, Prosperitatea
economiei urbane, Inovaţia ştiinţei şi
tehnologiilor urbane, Reînfăţişarea
comunităţilor din oraş, Interacţiunea
dintre zonele urbane şi cele rurale.
Obiectiv: Atragerea participării
la expoziţie a 200 de ţări şi organizaţii
internaţionale şi a 70 de milioane de
vizitatori.

desfăşurarea activităţilor având la bază organizată prima expoziţie de dimensiuni
omul.
mult mai mari decât târgurile de până
Mascota Expo Shanghai: atunci.
Mascota Expoziţiei Shanghai este
În secolul al 18-lea, odată cu
un copilaş de culoare albastră, cu părul începerea epocii industriale şi cu
ridicat şi cu ochii zâmbitori. Copilaşul apariţia neîntreruptă a noilor tehnologii
se numeşte Haibao, ceea ce înseamnă şi noilor produse, oamenii s-au gândit
„tezaurul” tuturor oamenilor şi regiunilor la organizarea unei expoziţii de mare
din întreaga lume. Numele „Haibao” amploare, asemănătoare cu târgurile
este foarte uşor de citit. De asemenea, cu care erau obişnuiţi, dar în cadrul

Emblema Expo Shanghai „hai" în limba chineză înseamnă „mare", căreia produsele se expun, dar nu
şi semnificaţia ei: Emblema Expo ceea ce este chiar corespunzător culorii se vând. Obiectivul expoziţiei este
Shanghai 2010 este, de fapt, caracterul
chinezesc „lume”. Forma emblemei
implică îmbrăţişarea a trei persoane,
ceea ce înseamnă o familie fericită. Sau
să înţelegem mai abstract semnificaţia
emblemei ca omenirea în sensul larg,
şi anume „tu, eu şi el (ea)” caută o
viaţă frumoasă şi armonioasă. Prin
intermediul emblemei este exprimată
ideea expoziţiei mondiale: înţelegere,
comunicare,
adunare şi
cooperare.
Astfel,emblema
a scos tocmai
în evidenţa
obiectivul Expo
S h a n g h a i
din China -

mascotei. Iar „bao" înseamnă „tezaur",
cuvânt preferat de mulţi chinezi pentru
a îşi boteza copilul şi care simbolizează
fericirea.

Istoria Expoziţiei Mondiale
începe odată cu civilizaţia
umană

În antichitate, oamenii preferau să
desfăşoare activităţi comerciale în zilele
de sărbătoare dedicate recoltei bune,
în timpul ceremoniilor religioase sau în
timpul sărbătorilor importante. Aceste
activităţi au devenit pe urmă târguri
periodice desfăşurate în locuri anume, în
cadrul cărora oamenii făceau schimb de
obiecte. Aceste târguri au avut cea mai
timpurie formă a Expoziţiei Mondiale.
În secolul al 5-lea e.n., în Persia a fost
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de a face prezentare şi reclamă
pentru noi produse şi rezultate ale
cercetării. Cehia a organizat în 1791
la Praga prima expoziţie de acest gen.
Anvergura expoziţiei s-a lărgit o dată
cu progresarea tehnologiilor ştiinţifice
şi dezvoltarea forţelor de producţie.
Sfera expoziţiei organizate s-a extins
în întreaga ţară şi apoi peste hotare.
Târgurile s-au transformat apoi în
ceea ce este
Expoziţia
Mondială de
azi, eveniment
la care participă
multe ţări din
lume.
Li Xin

O plimbare în incinta Expo Shanghai

zona centrală a Expo Shanghai

Expo Shanghai va fi inaugurată pe
întâi mai anul acesta. Vă invităm să
facem împreună o plimbare în siteul Expo Shanghai şi să începem cu
Axa Expoziţiei Mondiale, Pavilionul
Chinei, Centrul de spectacole, Centrul
Expoziţiei Mondiale şi Pavilioanele
Tematice.
Axa Expoziţiei Mondiale reprezintă
o galerie având două etaje la suprafaţă
şi două etaje în subsol, cu o lungime
de circa 1000 de metri şi o lăţime de
130 de metri. Ea constituie principala
intrare a Expoziţiei, construcţia având
un design inedit, permiţând aerisirea
şi pătrunderea razelor soarelui,
economisind astfel mari cantităţi de
energie. Pe ambele părţi ale axei sunt
amplasate Pavilionul Chinei, Centrul de
spectacole, Centrul Expoziţiei Mondiale
şi Pavilioanele Tematice.
Pavilionul Chinei, o clădire de
culoare roşie, este cel mai mare
pavilion al aceastei expoziţii. De
aici, oamenii pot admira şi simţi de
aproape cultura şi civilizaţia chineză.
Centrul de spectacole este o clădire
plină de nuanţe artistice. Ea se află
pe malul Fluviului Huangpu. În timpul
serii, clădirea seamănă cu o scoică
strălucitoare. În timpul Expoziţiei

Mondiale, se vor organiza aici
spectacole grandioase şi multe alte
manifestări cultural-artistice.
Tema Expo Shanghai 2010 este:
„Un oraş mai bun, o viaţă mai bună”.
Conceptul acesta va fi ilustrat din multe
perspective, culturală, economică,
ştiinţifică şi tehnologică, din perspectiva
comunităţilor şi nu în ultimul rând, din
perspectiva relaţiilor între zona rurală
şi cea urbană. La Expo Shanghai 2010
sunt construite Pavilioanele Tematice
după temele enumerate. Centrul
Expoziţiei Mondiale reprezintă o altă
clădire importantă la această ediţie.
Aici se vor organiza toate reuniunile,
conferinţele de presă etc. Se mai pot
organiza aici recepţii de mare amploare.
La Expo Shanghai 2010 sunt,
fără îndoială pavilioanele ţărilor şi
regiunilor participante. România se va
prezenta în cadrul Expo 2010 cu un
pavilion naţional intitulat Greenopolis.
Pavilionul Marii Britanii este acoperit
cu numeroase mustăţi care pot lumina
şi legăna în adierea vântului şi pot
schimba culori şi forma diverse imagini.
Pereţii Pavilionului Spaniol sunt
împletiţi din trestie, arătând ca o rochie
de flamenco. Pavilionul Japoniei este
asemănător unei gogoaşe de mătase
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de culoare violet. Pavilionul
Emiratelor Arabe Unit este ca o
dună de nisip naturală. Fiecare
îşi are specificul propriu. În ce
priveşte exponatele, în Pavilionul
Francez se vor expune operele
preţioase create de maeştri
dintre care Vincent Van Gogh
şi Auguste Rodin. În Pavilionul
Danemarcei sculptura “micii
serene” va avea un contact
amical cu vizitatorii. În Pavilionul
Italiei oamenii vor avea ocazia
să guste mâncăruri cu specific
italian. Şi Pavilionul Braziliei va
reflecta farmecul fotbalului şi
entuziasmul dansului Samba.
Expo Shanghai 2010 va fi şi o
scenă pentru demonstrarea rezultatelor
tehnico-ştiinţifice şi de inovaţie din
lumea întreagă. Toţi participanţii au
venit cu rezultate dintre cele mai
moderne obţinute de ţara proprie.
Totodată, Expo Shanghai va fi şi o
adunare grandioasă cultural-artistică. În
cele 184 de zile de expoziţie, vor avea
loc în parcul expoziţiei peste 20 de mii
de spectacole artistice.
Wu Min

Pavilionul Chinei

Pavilionul Marii Britanii

Pavilionul Chinei de la Expo Shanghai
- o „carte de vizită a Chinei”

Pavilionul Chinei se află în partea
centrală a Expo Shanghai. Este
alcătuită din trei părţi: Pavilionul
Naţional al Chinei, Pavilionul Regiunilor
şi Pavilioanele Hong Kong, Macao
şi Taiwan. Pavilionul Chinei, apreciat
ca o „carte de vizită a Chinei” este
o fereastră prin care oamenii să
cunoască cultura chineză, spiritul
chinezilor şi conceptul de valoare din
China contemporană.
Pavilionul Chinei ocupă primul
loc între pavilioanele Expo Shanghai
în privinţa suprafeţei de expunere.
Suprafaţa etajului cel mai ridicat
echivalează cu două terenuri de fotbal.
Întregul pavilion este plin de spiritul
culturii chineze. Culoarea suprafeţei
exterioare a pavilionului este roşu
chinezesc. Clădirea este proiectată în
forma de „coroană orientală” cu straturi
superioare mai largi şi straturi inferioare
mai mici care reprezintă spiritul şi
farmecul culturii chineze.
Pavilionul regiunilor reprezintă
pentru vizitatori diferite provincii şi
municipii ale Chinei. Designul este
plin de farmecul culturii chineze,
folosind multe elemente tradiţionale
din antichitatea chineză. Pe pereţii
coridorului din partea exterioară a
Pavilionului Regiunilor sunt 34 de
caractere chinezeşti în stilul Diezhuan
(un stil al sigiliilor) ce prezintă numele

dinastiilor
din istoria
Chinei şi
simbolizează
civilizaţia
multimilenară
a naţiunii
chineze.
T o a t e
provinciile
chineze au
spaţii de
expunere
la Expo
Shanghai.
Dacă faceţi o vizită în Pavilionul
Regiunilor, veţi avea o cunoaştere
despre condiţiile naturale şi obiceiurile
împământenite din diferite regiuni ale
Chinei.
Pavilionul Hong Kong are ca temă
principală „Hong Kong-oraşul infinit”.
Este caracterizat prin şase aspecte,
şi anume poziţia geografică specială,
infrastructura perfectă, legăturile
strânse cu lumea şi oraşele din partea
continentală a Chinei, reţeaua de
transport convenabilă şi serviciile
de transport eficiente, tehnologiile
informatice şi echipamentele de
comunicaţii avansate, circulaţia liberă
a capitalului, mărfurilor şi informaţiilor,
diversitatea culturii, creaţia bogată şi
viaţa urbană de calitate şi cu dezvoltare
durabilă.
Pavilionul Macao arată ca „un iepure
de jad” drăguţ, acoperit cu membrană
de sticlă cu două straturi şi ecrane
fluorescente. Şi pe membrana se pot
schimba neîntrerupt culori şi imagini.
Două baloane formează capul şi coada
„iepurelui” şi se ridică sau coboară liber.
În perioada Expo Shanghai vizitatorii
Pavilionului Macao vor primi cadou câte
o lanternă în formă de iepuroaică.
Pavilionul Taiwan este format dintr-o
clădire în formă de munte, o uriaşă
lanternă cerească din sticlă şi un ecran
LED (diodă emiţătoare de lumină) ca
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un fitil în partea centrală a lanternei.
Potrivit arhitectului, inspiraţia designului
a provenit din lanterna Kongming din
antichitatea chineză. Kong Ming se
numeşte şi Zhuge Liang, un celebru
strateg militar din antichitate. Lanterna
Kongming este un balon din hârtie în
formă de coloană cu gura în jos. După
aprindere, lanterna poate zbura şi
poate pluti în aer. Aprinderea lanternei
pentru noroc şi fericire, vizionarea
filmul IMAX Dome care reflectă temele
„oraşul natural”şi „oraşul de suflet” vor fi
importante componente ale Pavilionului
Taiwan.
Yang Ying

Pavilionul Hong Kong

Pavilionul Macao

Pavilionul Taiwan

Primul contact de aproape cu „mărul verde”

Dragi prieteni, am făcut pe 9
aprilie împreună cu colegul meu,
Luo Dongquan, o vizită la Pavilionul
României de la Expo Shanghai. M-am
bucurat foarte mult să descopăr cu
ochii proprii „tainele” acestei clădiri
concepute sub forma unui măr de
culoare verde, în preajma inaugurării
Expoziţiei Mondiale.
Am fost primiţi de domnul Mircea
Enescu, responsabilul lucrărilor
pavilionului şi domnul Lucian Pârlea,
directorul proiectului de la compania
Stage Expert care răspunde de
sistemul de sunet, lumini şi video.
Sub conducerea lor, am făcut turul
pavilionului.
Aşa cum m-am informat, „mărul”
este împărţit în două părţi: ,,corpul
principal” din care se desprinde o felie
,,corpul secundar”. Corpul principal
are trei etaje deschise către public. La
etajul întâi este o scenă pe care vor
fi prezentate spectacole de muzică,
teatru, dans şi filme. La etajul doi este
un restaurant cu specific românesc.
La etajul trei este o sală de conferinţe
unde se vor organiza seminarii pe
diferite teme. În „felia mărului”se vede
o tribună în aer liber. Şi în interiorul
corpului secundar este principala
zonă de expoziţie unde vizitatorii vor
fi informaţi despre trecutul, prezentul
şi viitorul României, prin mijloace
multimedia. În afara pavilionului este o
grădiniţă frumoasă.
În incinta Expoziţiei Mondiale
sunt multe pavilioane cu tipicul ţării
pe care o reprezintă. Fără îndoială,
după deschiderea expoziţiei va fi o

mare concurenţă
între ele. Cum va
învinge Pavilionul
R o m â n i e i
concurenţa? În
afară de înfăţişarea
exterioară
specială, care
vor fi punctele
cele mai atractive
ale Pavilionului
României?
Domnul Lucian Pârlea, directorul de
proiect al companiei Stage Expert, a
spus că „arma” lor cea mai importantă
vor fi spectacolele live care vor avea
loc timp de patru până la şase ore pe
zi. La Aichi ansamblurile folclorice i-au
captivat teribil de mult pe japonezi.
Să sperăm că şi la Shanghai să se
întâmple acelaşi lucru.
Din punctul meu de vedere,
ca vizitator obişnuit, în afară de
spectacole, preparatele culinare şi
vinurile româneşti vor reprezenta o
mare atracţie pentru vizitatori. Pentru
că majoritatea vizitatorilor nu ştiu ce
înseamnă bucătăria românească.
Ei vor avea curiozitatea să guste
şi dorinţa de a încerca. Aşa cum
sarmalele, mămăliguţa, ciorba de burtă
şi alte preparate româneşti au câştigat
gusturile majorităţii chinezilor care au
fost în România, ele vor fi apreciate şi
de către vizitatori.
Numărul vizitatorilor pe zi în
Pavilionul României va depăşi 20.000.
Iar spaţiul pavilionului nu este mare.
Cum să se rezolve această problemă?
Domnul Enescu a explicat că numărul
de vizitatori va fi limitat. „Avem maşini
de bonuri de ordine, vom avea ghizi,
vom avea o firmă specială pentru
securitate şi host. Şi fiecare cetăţean
care va veni să vadă ceva aici va fi
îndrumat exact. Vor avea bonuri de
ordine cu ora pe ele. Când i-a venit
rândul, are tot dreptul să intre.”
Am auzit că Pavilionul României,
„Greenopolis”, simbolizează conceptul
„oraşului verde”. M-a interesat foarte
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mult cum se reflectă conceptul ecologic
în construcţia pavilionului. Domnul
Enescu ne-a mărturisit:„Toată structura
asta pe care o vedeţi în exterior, tot
peretele şi cortina asta verde sunt
făcute dintr-o sticlă specială. Sticla
nu permite transferul de energie, un
transfer de căldură sau de frig decât în
anumite limite foarte bine controlate.
Şi păstrează în interior o temperatură
aproximativ constantă. Deci dacă
acum avem în interior aproape 15
grade, în perioada de vârf de căldură
maximă în iulie vom avea maxim 25-26
de grade. Deci vom folosi foarte puţin
aerul condiţionat. Apa din grădiniţă
este circulată prin filtrele astea de
piatră. Apa de ploaie care ajunge întrun rezervor lateral clădirii se filtrează
natural şi este repompată. E un sistem
foarte simplu.”
Câ n d a m a j u n s l a P a v i l i o n u l
României, construcţia pavilionului şi
amenajarea interioară erau finalizate.
Montarea echipamentelor necesare se
desfăşura intens. Exponatele încă nu
au fost puse la punct. Domnul Enescu
ne-a spus că toate lucrurile urmau să
fie terminate înainte de 20 aprilie când
va începe funcţionarea experimentală a
Expo Shanghai. Sperăm că Pavilionul
României va deveni o vedetă strălucită
la acest eveniment grandios şi să
obţină cel mai mare succes!
Yang Ying

Un evantai verde - Parcul Expoziţiei
Mondiale Shanghai 2010

Ca peisajul-cheie al expoziţiei
mondiale, parcul expoziţiei seamănă cu
un evantai tradiţional chinezesc, care se
deschide de-a lungul Fluviului Huangpu
care străbate oraşul. Proiectantul-şef
al Grupului olandez NITA, Yu Zhiyuan,
ne-a dezvăluit care a fost sursa lui de
inspiraţie: „Am proiectat acest parc
din punct de vedere tehnic. Pentru că
parcul se întinde de-a lungul fluviului
şi în perioada expoziţiei, temperatura
aerului va fi ridicată, are nevoie de
nişte căi pentru producerea vântului
şi circulaţia acestuia între Fluviul
Huangpu şi parcul. Iar forma parcului
este similară cu un evantai şi evantaiul
aduce oamenilor răcoare.”
Parcul expoziţiei reprezintă un
sector tridimensional şi arborii din parc
joacă rolul scheletului. În parc, sunt
plantaţi 3.700 de arbori din peste 50
de soiuri, care ajută vara la scăderea
temperaturii aerului.
În acest parc, puteţi să vă simţiţi
mai răcoros. Potrivit prezentărilor lui
Yu Zhiyuan, în afară de cei 3.700 de
arbori, drumurile din parc sunt realizate
din materiale permeabile, care cu un
cost scăzut, ajută la formarea unui
micro-circuit al aerului de pe şi sub
sol. În plus, sistemul de pulverizare
şi stropire a apei poate contribui de
asemenea la scăderea temperaturii
atmosferice.
Iar sistemul de pulverizare şi stropire
şi drumurile permeabile reprezintă
doar două dintre cele şapte tehnologii
ecologice adoptate la construirea
parcului. O altă tehnologie ecologică

este sistemul de purificare cu Podul Lupu, care face legătură
a apei naturale din parcul între cele două maluri ale Fluviului
Houtan. Yu Zhiyuan ne-a Huangpu, ies foarte mult în evidenţă. O
p r e z e n t a t c u m â n d r i e platformă de oţel a fost instalată în aer,
această realizare: „Datorită legând cele două marcarale turn. După
situaţiilor favorabile ale deschiderea parcului, puteţi să gustaţi
p a r c u l u i H o u t a n , c a r e mâncăruri chinezeşti, să beţi cafea
este o mlaştină de patru şi să admiraţi peisaje de pe această
h e c t a r e d e p e m a l u l platformă. Dacă pentru dumneavoastră
Fluviului Huangpu, apa din această platformă nu este suficient de
fluviu poate fi purificată cu înaltă, puteţi să staţi pe Podul Lupu să
ajutorul plantelor din parcul Houtan, vă uitaţi la întregul parc în formă de
pentru a fi folosită la udarea spaţiilor evantai.
verzi, la curăţarea drumurilor. ”
După închiderea Expoziţiei Mondiale
Această zonă de mlaştină, care 2010, parcul expoziţiei va rămâne
se învecinează cu parcul expoziţiei, s-a deschis, gratuit, publicului, aşa că veţi
extins în parcul Houtan cu o suprafaţă avea suficient timp să îl vizitaţi atunci.
de 14 hectare. În acest parc puteţi să
Xin Jing
vedeţi multe culturi agricole, greu de
găsit în oraş, ca de exemplu, rapiţă,
floarea-soarelui, porumb sau orez.
Expoziţia Mondială Shanghai 2010 va
dura 184 de zile, adică primăvara, vara
şi toamna. Cu această ocazie, puteţi să
cunoaşteţi bucuria recoltei.
În afară de peisajele naturale, în
parcul expoziţiei puteţi să observaţi un Parcul Expo Shanghai este îmbrăcat
pod de lemn cu o formă deosebită - cu plante ornamentale pline de farmec
„podul în arc”. Acest pod, dispune de
multe ferestre în forme diferite care
oferă turiştilor diferite unghiuri vizuale.
Dacă sunteţi fotograf amator, trebuie să
faceţi fotografii de pe acest pod.
În grădina expoziţiei s-au adunat
construcţii moderne cu diferite stiluri ale
lumii. Credem că este o plăcere pentru
Celebrul Pod în Arc,o idee chinezească
dumneavoastră să vă odihniţi într-un
îndrăzneaţă
parc după ce părăsiţi site-ul expoziţiei.
Dar puteţi să vă imaginaţi că acum trei
ani, în localitatea unde se află acum
parcul expoziţiei erau uzine şi docuri
foarte aglomerate. Astăzi, acestea au
fost mutate în suburbii, modificânduse funcţiile oraşului şi ilustrând foarte
bine tema principală a expoziţiei „Un oraş mai bun, o viaţă mai bună”.
Dar încă mai puteţi observa aici nişte Pe o parte din spaţiul Expoziţiei Mondiale
ruine industriale. Între acestea două exista o fabrică ce a fost mutată pentru a
fi construit Parcul Expo
marcarale turn care se învecinează
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Poveşti privind Expo Shanghai
Cea de-a 41-a ediţie a Expoziţiei
Mondiale de la Shanghai se va
organiza între 1 mai şi 31 octombrie,
anul acesta. Ce poveşti interesante
au avut loc la precedentele ediţii ale
acestei expoziţii, ce poveşti vor fi
interesante şi la actuala ediţie? Vă
povestim câteva dintre ele.
Marea Expoziţie Industrială a
Tuturor Naţiunilor care a fost găzduită
în anul 1851 în Parcul Hyde din
Londra este considerată prima ediţie a
Expoziţiei Mondiale. În plină revoluţie
industrială, britanicii au expus la prima
ediţie a expoziţiei, o locomotivă cu
aburi de mare putere, o macara şi
altele, în total peste 100 de mii de
obiecte.
Coca Cola este o băutură
răcoritoare iubită de mulţi oameni.
Dar ştiţi cumva că această băutură
a început să fie cunoscută atât de
mult după participarea sa la Expoziţia
Mondială de la New York, din 1964?
Nu în ultimul rând, concepţia despre
Disneyland, cel mai îndrăgit parc de
distracţie pentru copiii din toată lumea,
a apărut tot la Expo New York, din
1964.
Maotai, o băutură alcoolică
tradiţională din China, asemănătoare
cu ţuica românească, a câştigat
medalia de aur la Expoziţia Mondiale
din Panama din 1915. A circulat
apoi mult o legendă privind acest
eveniment. Şi anume: la expoziţia
menţionată, Maotai era ţinut într-o
oală din lut şi expus între produse

agricole precum bumbacul, inul, soia împreună cu alte construţii principale
şi uleiul comestibil. Până la sfârşitul performante dedicate ExpoShanghai,
concursului dedicat băuturilor alcoolice va rămâne în memoria oamenilor drept
din cadrul acestei expoziţii, nimeni una dintre construcţiile de la expoziţiile
n-a aruncat nici o privire spre oala cu renumite din întreaga lume.
Maotai. Lucrătorii chinezi erau tare
Expo Shanghai va fi cea de-a
grăbiţi. Într-o zi, câţiva membrii din 41-a ediţie a Expoziţiei Mondiale, fiind
juriu au venit în vizită în sala expoziţiei. pentru prima dată când ţara noastră
Lucrătorilor chinezi le-a venit deodată găzduieşte o asemenea expoziţie
în minte o idee salvatoare: au spart grandioasă. Totodată şi prima dată
o oală cu Maotai pe jos. Imediat pentru o ţară în curs de dezvoltare
mirosul plăcut al lui Maotai a umplut care a devenit gazda unei ediţii a
sala, atragând mulţi, mulţi vizitatori. Expoziţiei Mondiale. Uşile Expo
Membrii juriului au fost captivaţi de Shanghai vor fi deschise larg cu cele
ceea ce s-a întâmplat în faţa lor, chiar mai frumoase sentimente şi mare
sub ochii proprii. Maotaiul a câştigat căldură pentru dumneavoastră toţi.
în cele din urmă primul loc pentru
Chen Luping
băuturile alcoolice la ediţia respectivă
a Expoziţiei Mondiale.
La expoziţie, pe lângă faptul că se
pot vedea produsele tehnico-ştiinţifice
la modă, sălile şi clădirile construite
în incinta expoziţiei au atras mult
atenţia oamenilor. De fapt construcţiile
destinate expoziţiilor cu noi creaţii
au fost şi sunt astăzi partea cea mai
strălucită a expoziţiei mondiale. De Disneyland a fost prezentat în premieră
exemplu sala de expoziţie pentru prima absolută la ediţia Expoziţiei Universale
sa ediţie a fost construită din fontă de la New York
şi sticlă, şi a avut un aspect strălucit,
cristalizat. De aceea oamenii i-au spus
„Palatul de Cristal”. De pildă, Turnul
Eiffel din Franţa cunoscut în întreaga
lume şi care este acum simbolul
oraşului Paris a fost construit în 1889
în cinstea Expoziţiei Mondiale de la Parfumata băutură alcoolică
Paris. Iar pavilionul chinez construit chinezească Maotai a câştigat medalia
sub forma unei coroane orientale, de aur la Expoziţia Mondială din
Panama din 1915
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Expo Shanghai - un carnaval al ştiinţei şi tehnologiilor
Cea mai mare construcţie cu
sisteme fotovoltaice integrate în clădiri
din lume, autovehicule ecologice fără
emisii de gaze poluante, microcipul pus
în tichetul expoziţiei... Toate acestea
au dovedit că ştiinţa şi tehnologiile sunt
prezente în fiecare detaliu al Expoziţiei
Mondiale 2010 de la Shanghai.
„Sper că Expo Shanghai va deveni
un adevărat carnaval. Impresiile
reale şi speranţele nelimitate pentru
rezultatele tehnologice vor fi reflectate
aici. ”Dorinţa ministrului chinez al
ştiinţei şi tehnologiilor din China,
Wan Gang, se transformă treptat în
realitate.
Din 2005 Ministerul Ştiinţei şi
Tehnologiilor din China şi primăria
Shanghai au demarat împreună
programul tehnologiilor de vârf al Expo
Shanghai. Timp de cinci ani, mii de
cercetători au depus eforturi pentru
ca tehnologiile cele mai avansate
să fie folosite la Expo Shanghai. Ca
rezultat, Expo Shanghai a îndeplinit
trei obiective. S-au realizat emisii
scăzute de dioxid de carbon în
locaţia Expo Shanghai, care ocupă
o suprafaţă de 5,28 de kilometri
pătraţi. Toate mijloacele de transport
în comun care circulă în perimetrul
expoziţiei sunt fără emisii poluante.

Această maşinuţă care funcţionează
pe bază de celule de combustibil este
destinată transportului vizitatorilor
expoziţiei

Organizatorii au reuşit performanţa de
a crea un mediu ecologic armonios
şi să valorifice în mod complex
resursele la Expo Shanghai. Toată
apa de ploaie, apa uzată, rezidurile
vor fi recuperate, tratate şi refolosite.
A fost creat un sistem tehnologic de

securitate publică eficient şi un sistem
tehnologic pentru garantarea securităţii
alimentare, realizându-se o funcţionare
şi administrare convenabilă, ordonată,
sigură şi eficientă.
Proiectul "Shanghai - casa
ecologică" reprezintă embrionul
viitoarelor construcţii ecologice.
Clădirea cu patru etaje şi un etaj
subteran are o suprafaţă de construcţie
de 3.000 de metri pătraţi. Acest proiect
are drept scop cercetarea tehnologiilor
ecologice şi economisirea energiilor
în oraşele cu mare densitate de
locuinţe unde este cald vara şi frig
iarna. Recurgând la tehnologii de vârf,
proiectul permite o economie de 60%
a energiei. În plus clădirea foloseşte
multe alte tehnologii înalte precum
sistemul de servicii prestate de roboţi
şi sistemul de gestionare inteligentă a
casei.

Mai Bune Practici Urbane, Axa Expo
Shanghai, Pavilionul Chinei, Centrul
de Spectacole, Centrul Expoziţiei
Mondiale şi Pavilioanele Tematice se
folosesc soluţiile de iluminat cu LEDuri. Este prima aplicaţie de mare
amploare în oraşele chineze a acestei
soluţii.
Axa Expo Shanghai este acoperită
de 69 de membrane cu cea mai mare
rezistenţă în lume. Un metru pătrat de
membrană cu grosimea de numai un
milimetru poate suporta zece persoane
care fac sărituri. Reflectarea luminii
membranei a ajuns la 70%. Ca urmare,
cu toate că nu este nici o sursă de
iluminat care poate fi văzută pe Axa
Expo Shanghai, vizitatorii pot simţi
razele mângâietoare.
Şase Văi Solare conduc razele,
aerul şi apa de ploaie în partea cea
mai de jos a Axei Expo Shanghai.
Apa de ploaie strânsă poate satisface
cererea pentru spălarea Axei şi
irigaţiile în Parcul Expo Shanghai.
Expoziţiile mondiale mai sunt numite
„Jocurile Olimpice Tehnico-Ştiinţifice”.

Proiectul Shanghai - casa ecologică
reprezintă embrionul viitoarelor
construcţii ecologice

Recurgând la tehnologia RFID
(identificare prin frecvenţă radio),
eficienţa verificării tichetelor Expo
Shanghai s-a ridicat esenţial. Timpul
mediu de trecere la intrare a unei
persoane s-a scurtat la mai puţin de
20 de secunde. În afară de tichetele
obişnuite cu cip, s-au fabricat în mod
special pentru Expo Shanghai câteva
milioane de tichete speciale puse în
telefoanele mobile care au mai multe
funcţii - plăţi, harta electronică a
expoziţiei, oferirea de informaţii privind
punctele de vizită.
Emisiile scăzute de dioxid de
carbon constituie o importantă
caracteristică a actualei ediţii a
expoziţiei mondiale. În Zona Celor
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Arhitecţii chinezi au găsit un mod
ingenios şi simplu în acelaşi timp de
a aduce lumina zilei în subteranul
expoziţiei

Expo Shanghai va deveni terenul
de concurenţă a forţei tehnologice a
diferitelor ţări. Pavilioanele naţionale
iau vederea vizitatorilor nu numai prin
frumuseţea, dar şi creaţia, ştiinţa şi
tehnologiile de vârf. Mulţi participanţi
au adus la Expo Shanghai cele mai
noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnologiei din
ţările proprii. Care dintre acestea vor
deveni opere clasice şi vor produce
influenţe asupra vieţii din următorii ani?
Să aşteptăm şi să vedem împreună!
Yang Ying

Spectacole splendide la Expoziţia
Mondială de la Shanghai

Organizatorul Expo-Shanghai 2010 a pregătit cu
concursul participanţilor la expoziţie un mare număr de
spectacole şi alte evenimente artistice pentru vizitatori.
Spectacolele organizate în cadrul expoziţiei le permit
vizitatorilor să se familializeze cu artele folclorice unice şi
farmecul exotic al diferitelor colţuri ale lumii. Urmează o
prezentare sumară a unora dintre aceste spectacole.
Reprezentaţii extraordinare ale
participanţilor chinezi
China are o istorie multimilenară. Civilizaţia chineză
este una din cele mai glorioase civilizaţii din istoria omenirii.
La expoziţia mondială găzduită pentru prima dată de ţara
noastră, nu trebuie ratată în niciun caz şansa de a prezenta
lumii o Chină splendidă.
Folclorul chinezesc, uimitor şi copleşitor
Ca o ţară vastă cu o mare varietate de peisaje
naturale, China dispune de o cultură diversificată cu trăsături
specifice proprii, creată în urma unei dezvoltări de câteva mii
de ani. Artele interpretative, dintre care operele, datinile şi
obiceiurile din tot cuprinsul Chinei, vor fi prezentate la Expo
2010 în spectacole la care vor asista vizitatori din întreaga
lume.
Provincia Hebei din nordul ţării este cunoscută ca
„patria acrobaţiei” în China. Trupa de acrobaţie Wuqiao
din această provincie va aduce la Expo 2010 cele mai
cunoscute numere de ale ei pentru ca vizitatorii din întreaga
lume să cunoască reprezentaţii acrobatice şi folclorul
chinezesc.
Când te trezeşti în faţa unor oameni îmbrăcaţi ca
soldaţii din armata de teracotă de acum aproape două
milenii, acompaniaţi de muzica interpretată cu instrumentul
muzical de suflat suona şi bătăile de tombă ansai, poţi
observa imediat că asisţi la un spectacol prezentat de artiştii
din provincia Shaanxi din nord-vestul Chinei.
Cultura, datinile şi obiceiurile diferitelor
etnii din China, manifestate pe deplin
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Provincia Guizhou din sud-vestul Chinei populată de un
mare număr de minorităţi naţionale a cucerit în ţară şi peste
hotare o mare faimă cu dansurile şi cântecele populare
extrem de bogate şi variate. Celebrul cântec Dage în stilul
narator al etniei Tong care povesteşte momente importante
din istorie este apreciat ca „muzica din spaţiul extraterestru”
şi s-a transmis din generaţie în generaţie până în zilele
noastre. Locuitorii de etnie Shui sunt cunoscuţi pentru că
ei „cântă cum curge apa”, iar locuitorii de etnie Buyi sunt
consideraţi născuţi cântăreţi. Populaţia de etnie Miao are la
rândul ei dansul graţios Jinji, dansul plin de energie Mugu
şi dansul vesel Bandeng. Vor fi prezentate şi Dansul Leului,
Dansul Dragonului şi alte dansuri populare ale diferitelor
etnii. Spectacolele cu cântece şi dansuri populare prezentate
în zona Expo - Shanghai 2010 vor permite vizitatorilor
să cunoască patrimoniul cultural intangibil, dansurile şi
cântecele populare ale celor 18 minorităţi naţionale din
această provincie.
Bogate manifestări culturale din diferite
continente şi spectacole performante din ţări
asiatice
Pe lângă mulţimea de spectacole cultural-artistice

pregătite de China, ţara gazdă a
expoziţiei mondiale, manifestările
culturale organizate de alte state
asiatice sunt tot aşa de interesante.
Pavilionul Japoniei va pune în
scenă o ceremonie festivă numită
„Tradiţia şi Contemporaneitatea”,
precum şi reprezentaţii susţinute de
corul de copii japonezi şi chinezi care

ţărilor africane
Ţările africane vor prezenta în
scena de la Expo-Shanghai sărbători
artistice, concerte, melodrame şi
balet de pe continentul lor vast şi
misterios cu artă şi cultură tradiţională
extraordinară, pentru ca spectatorii să
cunoască farmecul original al Africii.
Trupa naţională de dans din

putea asista la concertele susţinute
de Orchestra Filarmonică din Viena,
Orchestra Filarmonică Regală din
Livaerpool, muzica scoţiană la
cimpoaie şi concerte ale Orchestrei de
Cameră a Scalei din Milano.
Din cei trei tenori cei mai
cunoscuţi din lume, Placido Domingo
va fi invitat să cânte la Expo-Shanghai.

demonstrază prietenia profundă dintre
China şi Japonia.
Pavilionul sud-coreean va aduce
în scenă cunoscutul spectacol Nanta,
care poate fi considerat cel mai bun
produs coreean modern în materie de
spectacol. În general, poveştile sunt
simple, mai ales că artiştii nu au la
dispoziţie decât gesturile ca să pună
sub ochii spectatorilor întâmplări hazlii
şi mini-dezastre care se pot întâmpla
într-o bucătărie. Ei marchează ritmul,
care poate deveni extrem de rapid, prin
bătăi în mese de lemn cu tot felul de
instrumente de bucătărie, cuţite, satâre,
oale, beţigaşe pentru mâncat orez,
castroane şi chiar legume sau fructe
aruncate şi tăiate în aer cu mişcări
uimitoare. Nanta combină în ceva
nou toate sursele de inspiraţie vechi
de la muzica tradiţională coreeană la
cântecele la tobe ori instrumente cu
coarde sau mişcări din dansul cu măşti.
Totodată, vizitatorii pot asista
în amplasamentul Expo-Shanghai şi
la alte cunoscute spectacole precum
cel de teatru-dans “Două mii şi una
de nopţi” al cunoscutul ansamblu
coregrafic Caracalla din Liban,
concertul susţinut de genialul cântăreţ
israelian David D'Or, spectacolul cu
cântece şi dansuri indiene, turneul
spectacolului cu dansuri şi cântece
nepaleze, concerte de muzică
tradiţională afghană.
Spectacole fascinante ale

Camerun va pune în scenă dansuri
tradiţionale din zone de coastă ale
ţării în stilul dansului modern, pe care
cunosc foarte puţin vizitatori.
Nu trebuie ratat nici spectacolul
Satul Cultural Kenyan - centrul
de activităţi culturale cunoscut ca
Minikenya. Satul este format din mai
multe construcţii cu specific etnic unde
vizitatorii pot asista la spectacole care
prezintă datinile şi obiceiurile populaţiei
kenyene de diferite etnii.
Corul Soweto Gospel, cunoscut
ca „sufletul dansului” în Africa de
Sud, din topul celor opt coruri cele
mai cunocute din lume, vor prezenta
muzica populară, muzica pop, muzica
gospel şi altele.
Alte atracţii principale ale
spectacolelor africane includ show-uri
de tobe africane, Drum Café Band din
Africa de Sud, reprezentaţii ale artiştilor
din Siera Leone, Algeria şi din alte
state.
Reprezentaţii impresionante
din ţări europene
Artiştii europeni vor aduce la
Expo-Shaghai atât reprezentaţii
clasice, cât şi cele moderne, dintre
care concerte, cântece, dansuri.
Baletul Naţional Englez de faimă
mondială, în colaborare cu muzicieni
renumiţi din Marea Britanie şi alte
state, vor aduce noi creaţii, pe lângă
Lacul Lebedelor.
Amatorii de muzică clasică vor

Vor fi prezenţi şi artiştii renumiţi din
Austria, Germania, Franţa şi alte state
europene.
Spectacole captivante din
ţări americane
Circul Soarelui din Canada va
fi prezent la Expo-Shanghai şi mulţi
abia aşteaptă să vadă ce repertoriu
va aduce de data aceasta. Orchestra
Filarmonică din Philadelphia va
susţine demonstraţii la Shanghai.
Artiştii brazilieni vor prezenta cântece
şi dansuri tradiţionale. Alte atracţii vor
fi concerte susţinute de Orchestra de
Tineret Simon Bolivar din Venezuela,
seara cu cântece şi dansuri „Tangoul
Focului” din Argentina, parada de
costume din Bolivia, concertele
Orchestrei Simfonice Cubaneze şi
altele
Spectacole exotice din
Oceania
Manifestările culturale ale statelor
din Oceania poartă distincţii geografice
şi caracteristici etnice. Festivalurile de
artă, concertele, cântecele şi dansurile
şi instrumentele muzicale tradiţionale
aduse de aceste state la Shanghai vor
avea o atracţie aparte.
Vizitatorii vor putea contacta
direct dansurile şi cântecele populare
autentice din Micronezia, Papua Noua
Guinee, Samoa, Kiribati, Insulele
Marshall, Fiji, Insulele Solomon şi din
alte state.
Zhu Kewen
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Oraşul Shanghai îi întâmpină cu
braţele deschise pe prietenii de
pretutindeni

Shanghai,o metropolă internaţională

Shanghai, cel mai important centru economic al Chinei,
polarizează la ora actuală printr-o înfăţişare cu totul nouă
atenţia mapamondului.
Situat la paralela nordică de 31,13 grade şi
longitudinea estică de 121,28, la gura de vărsare a fluviului
Yangtzi în Marea Chinei de Est, Shanghaiul se întinde pe
o suprafaţă de 6.340 de kilometri pătraţi şi are o populaţie
de circa 20 de milioane de locuitori. Este un important
centru industrial, financiar, tehnico-ştiinţific, comercial şi
de transport din China. În ciuda impactului crizei financiare
mondiale, în 2009, a realizat un PIB în valoare de 1.490
de miliarde de yuani, cu o creştere de 8,2% în comparaţie
cu anul precedent, revenind în medie pe cap de locuitor
11.320,41 de dolari. Producţia industrială a acestui oraş
reprezintă 10% din valoarea totală a producţiei industriale
a ţării. Oraşul a dezvoltat industriile uşoară şi textilă,
grea, constructoare de maşini, siderurgică, petro-chimică,
electronică, informatică, financiară, aeriană şi spaţială. În
2009, Portul Shanghai a realizat un trafic de 590 milioane
tone de mărfuri şi 25 milioane de containere standard,
situându-se pe primul loc şi respectiv pe locul secund în
lume.
În 2009, Grupul Siderurgic Baoshan din Shanghai a
produs 38,9 milioane de tone de oţel, firmele de automobile
din acest oraş au produs 1.224 mii de autoturisme.
Shanghaiul are o puternică industrie de construcţie navală
care poate produce cargouri oceanice de peste 100 de mii
de tone. Este totodată o puternică bază a industriei aerospaţiale. În colaborare cu departamentele şi instituţiile
interesate din alte localităţi, Shanghaiul poate produce

rachete purtătoare, sateliţi de diferite tipuri şi nave spaţiale.
Primul avion chinezesc de pasageri de mare capacitate se
va monta tot la Shanghai.
Supranumit înainte de eliberare „Paradisul străinilor”,
fostul oraş împărţit în coloniile unor ţări occidentale, a
cunoscut în anii puterii populare şi în special după aplicarea
în ţara noastră în 1978 a politicii de reformă şi deschidere
schimbări înnoitoare.
De pildă, în domeniul construcţiei imobiliare, până în
1980, cea mai înaltă clădire din Shanghai a fost Park Hotel,
inaugurat în 1934, cu 24 de etaje şi o înălţime de 83,8 de m.
În ultimii 30 de ani au fost ridicate la Shanghai peste 5.000
de clădiri de peste 24 de etaje, cele mai înalte fiind Palatul
Jin Mao de 420,5 de metri
cu 88 de etaje şi Shanghai
World Financial Center de
492 de metri cu 101 etaje.
Se află acum în construcţie
Centrul Shanghai, înalt de
632 m cu 121 de etaje.
Partea de est a
fluviului Huangpu se
numeşte Pudong şi era
dominată până în 1990
de terenuri agricole, vechi
hale industriale, depozite şi
amenajări portuare. După
Centrul Finaciar Internaţional
1990, sectorul Pudong se
Shanghai
ridică pe malul fluviului cu o
pădure de zgârie nori, cu sedii ale multor instituţii bancare şi
firme renumite din lume.
Pentru un oraş aşa de mare cum este Shanghaiul,
rezolvarea problemei transporturilor şi circulaţiei este
deosebit de dificilă. Dar această problemă se rezolvă în
condiţii bune şi cu succes. S-au găsit metode ingenioase
de construire a străzilor supraetajate, a intersecţiilor pe mai
multe nivele, a liniilor de metrou, a podurilor şi traversărilor
pe şi sub fluviul Huangpu, care străbate oraşul. S-a format
astfel o reţea de transporturi în sterio. În ultimii ani s-au
construit mai multe bulevarde supraetajate care formează
structura principală de transport a metropolei. Sunt date
în exploatare până acum 11 linii de metrou cu o lungime
totală de 424 de km. Potrivit unui program, în următorii ani,
numărul liniilor de metrou va creşte până la 17, cu o lungime

10

totală de 780 de km. Menţionăm că a fost construită şi dată în exploatare
încă în 2002 prima linie de tren pe pernă magnetică din lume, cu o
lungime de 30 km, care leagă centrul oraşului de aeroportul internaţional
Pudong. Garnitura de tren se deplasează pe această linie cu o viteză
maximă de 430 de kilometri pe oră. La ora actuală există la Shanghai
peste o mie de linii de autobuze şi troilebuze cu circa 20 de mii de maşini,
peste 270 de companii de taximetru cu circa 50.000 de taxiuri.
Până în 1991 nu fusese construit nici un pod peste fluviul Huangpu.
Dar până în prezent au fost construite pe acest fluviu lat de 300-700
de metri şapte poduri, fiecare având un design foarte frumos şi inedit.
Concomitent au fost construite zece treceri subfluviale. Se află în
construcţie sau sunt programate să se construiască în următorii ani încă
şase poduri şi opt treceri subfluviale. Toate acestea înlesnesc foarte mult
legăturile între cele două maluri ale fluviului Huangpu.
Oraşul Shanghai este puternic dezvoltat la capitolul educaţiei şi
Podul Nanpu din Shanghai

învăţământului. Aici funcţionează 60 de instituţii
de învăţământ superior şi peste 100 de instituţii
de cercetare ştiinţifică. În fiecare toamnă, se
organizează timp de o lună de zile Festivalul de
Turism Shanghai. În acest mare oraş s-au format
câteva zone comerciale, numeroase pieţe şi străzi
comerciale, fiecare cu trăsăturile sale specifice.
Când aveţi ocazia să veniţi la Shanghai,
să faceţi o plimbare pe Bulevardul Nanjing cu
magazine luxoase de tot felul, să vizitaţi Piaţa
Poporului din centrul oraşului cu un peisaj citadin
miraculos, Malul fluviului Huangpu cu construcţii
magnifice în diferite stiluri, Grădina Yuyuan cu
mărfurile tradiţionale locale şi micile degustări
savuroase, să vă plimbaţi cu vaporaşul pe fluviul
Sectorul Pudong se ridică pe malul fluviuluiHuangpu
printr-o pădure de zgârie nori

Huangpu cu peisaje fermecătoare pe ambele maluri şi nu
în ultimul rând, să vizitaţi Turnul Televiziunii „Perla Orientului”
din Shanghai înalt de 468 de metri, primul din Asia şi al treilea
din lume, sau să urcaţi în Palatul Jin Mao, sau Shanghai
World Financial Center, unde veţi putea simţi pulsul puternic
al acestei metropole internaţionale şi veţi admira farmecul
miraculos al acestui oraş.
În ajunul deschiderii Expoziţiei Mondiale 2010, oraşul
Shanghai îi salută cu braţele deschise pe prietenii veniţi de pe
toate meridianele Globului.
Luo Dongquan

Bulevardul Nanjing
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O incursiune turistică la Shanghai
expoziţie de istorie a oraşului Shanghai. Mulţimea de obiecte
şi fotografii expuse aici înfăţişează vizitatorilor procesul de
evoluţie a vechii urbe a Shanghai-ului.

Clădirea Jinmao (Turnul FinanciarComercial)

Turnul Financiar-Comercial se situează pe malul fluviului
Huangpu. Cu o suprafaţă construită totală de 290 de mii de
metri pătraţi şi o înălţime de 420,5 metri, este pe locul al 8-lea
pe glob, fiind considerat una dintre noile construcţii simbolice
ale Shanghai-ului.

Sectorul Pudong se ridică pe malul fluviului Huangpu
printr-o pădure de zgârie nori

Din anii 90 ai secolului trecut, în oraşul Shanghai
s-au construit şi reconstruit un mare număr de obiective şi
construcţii funcţionale, care se bucură de renume pe plan
mondial, devenind importante puncte turistice de mare
atracţie pentru turiştii dornici să cunoască această metropolă
internaţională.

Waitan (Malul fluviului)

Waitan (Malul fluviului) este primul loc pe care vă
recomandăm să îl vizitaţi. Este o fâşie îngustă de pe malul
de vest al Fluviului Huangpu. În această zonă cu o suprafaţă
de circa 1,5 kilometri pătraţi se află peste 50 de construcţii
arhitecturale în stil gotic, romanic, baroc şi mixt chinoeuropean, prin care, vizitatorii pot să-şi dea seama de ce
Waitan este cunoscut drept punctul de reper al metropolei
Shanghai.

Tu r n u l T V ( n u m i t ş i P e r l a
Orientului)

Cu o înălţime de 468 m, fiind cel mai înalt turn TV din
Asia şi clasat pe al treilea loc din întreaga lume, Turnul Perlei
Orientului constituie unul dintre cele mai renumite clădiri noi
ale metropolei. De la ultimul etaj al turnului se poate vedea
excelent panorama întregului oraş. La parter este găzduită o
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Centrul Finaciar Internaţional
Shanghai

Este cel mai înalt zgârienori din ţara noastră, având
o înălţime de 492 de metri.
Situată în Districtul Pudong,
clădirea găzduieşte spaţii
comerciale, birouri şi hoteluri de
lux. Salonul de unde se poate
admira panorama Shanghaiului, amenajat la etajul 100, la
înălţimea de 474 de metri. Este
cel mai înalt salon de acest gen
din lume.

Piaţa Poporului

Palatul Jin Mao(dreapta)
şi Centrul Financiar
Internaţional
Shanghai(stânga)

Este o piaţă în stil de
grădină situată în plin centrul
oraşului. În raza pieţei sunt amenajate spaţii verzi cu o
suprafaţă totală de aproape 80,000 de metri pătraţi, având
funcţia de purificare a aerului din mediul urban. Iată de ce
piaţa este sugestiv numită “plămânul oraşului Shanghai”.

Acvariul Oceanic de la Shanghai

Piaţa Xintiandi

Piaţa Poporului

Acvariul Oceanic de la Shanghai
Situat în zona comercială Lujiazui din Districtul Pudong, Acvariul Oceanic de la Shanghai reprezintă cea mai mare şi
mai modernă construcţie de acest gen din Asia. Aici se pot vedea prin cel mai lung tunel submarin din lume peste 300 de
specii de animele marine frumoase şi rar întâlnite, provenite de pe toate continentele Planetei. De când s-a deschis în 2002
publicului vizitator, acest acvariu a atras an de an un număr crescând de turişti.

Piaţa Xintiandi (cartierul lumii noi)

Este un cartier situat tot în centrul oraşului. Construcţiile noi şi cele restaurate îmbină într-un tot armonios tradiţionalul
cu modernul. Pe o parte şi pe alta a străduţelor se află unul lângă altul restaurante, baruri, prăvălii, cafenele, cluburi de golf.
Turiştii pot să trăiască aici din plin farmecul tradiţiei şi al vieţii moderne a Shanghai-ului.

Bulevardul Nanjing

Bulevardul Nanjing este considerat cea mai importantă stradă comercială din China. Oricine vine la Shanghai preferă
să vină aici după cumpărături. Aici se găsesc magazine de toate profilurile şi mărimile. Unele dintre ele sunt printre cele
mai mari din ţară. De notat că unele firme, chit că au deja o tradiţie de peste 100 de ani, continuă să funcţioneze cu afaceri
înfloritoare.

Longtang (Străduţele din Shanghai)

Dacă străduţele din Beijing sunt considerate un simbol al acestui oraş străvechi, atunci, uliţele din Shanghai reprezintă
amprente ale istoriei metropolei. Presărate ici-colo în uliţele întortocheate, mai lungi sau mai scute, mai largi sau mai înguste,
aceste amprente sunt martore ale evenimentelor care s-au petrecut cu mult timp în urmă şi care continuă să aibă loc şi în
zilele noastre.
Zhang Yu

Link-uri utile pentru prietenii dornici să
viziteze Expo Shanghai
1. Site-ul oficial al Expo Shanghai: http://en.expo2010.cn
2. Primăria oraşului Shanghai: http://www.shanghai.gov.cn/
shanghai/node23919/index.html
3. Direcţia Turismului din Shanghai: http://www.meet-inshanghai.net
4. Agenţia de voiaj CTS(China Travel Service Head Office
Co., Ltd) : http://www.chinatravelsolution.com
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5. Ambasada Republicii Popolare Chineze în România:
http://www.chinaembassy.org.ro/rom
6. Pagina Expo Shanghai a postului Radio China
Internaţional: http://romanian.cri.cn/161/2010/01/22/
Zt1s105549.htm

