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ENKONDUKO 

Pasintan jaron, en 2017, nia revuo respeguligis precipe  fervojajn 

aferojn, honore al la Kongreso de  Fervojistoj, okazinta en la urbo 

Colmar [Kolmar]. 

Ĉi-jare la ĉefa temo estas tute malsama kaj rilatas precipe al la 

konstruado per brikoj. La leganto malkovros kun surprizo 

konstru-metodojn pri volboj, kiel oni vidas ĉe Katalunaj aŭ 

Nubianaj Volboj.  Je ambaŭ flankoj oni povos admiri la lertecon de 

divers-landaj masonistoj, dank'al ret -ligiloj al video-muntaĵoj.    

Antaŭe estas pluraj artikoloj pri edificoj konstruitaj per brikoj, ĉu en 

Kroatio, ĉu en Pollando, ĉu en Aŭstrio.  

Promenante en la stratoj de siaj urboj, en kiu ajn lando, multaj 

legantoj eble observis, ke la surmuraj grafitiaĵoj – kies modo 

furoras de kelkaj jaroj- iom pliboniĝadis : serĉado al beleco aperis, 

ofte sur grandaj freskoj. La farbitaj verkoj montras ankaŭ imago-

povon! Jes tiu temo tutcerte rilatas kun konstruado, ĉar ili 

disvolviĝas sur muroj (foje grundo aŭ tegmentoj). Pro la kvalito kaj 

malnoveco de la uzita surfaco, tiaj ornamoj foje fariĝas maldaŭraj. 

Ni montros la verkojn de du ge-artistoj, nune konataj en la mondo 

ELLA  & PITR. 

Konstruado neniam estu pensita sen rilato al urbanismo kaj 

arkitekturo. Tiel legeblos pluraj artikoloj, kiuj substrekas la 

gravecon de estetiko kaj de ekologismaj pripensoj.  

Sed nia atento estu ankaŭ altirita de temoj daŭre aktualaj : tiel ni 

legos artikolon pri la rekonstruado en Japanio post tertremo kaj 

cunamo, eventoj kiuj datiĝas jam de 7 jaroj !  

Ne mankas teknikaj novaĵoj : tiel legeblos artikolo pri nova aldonaĵo 

al betono.  
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