Persbericht stichting Kunsteiland, donderdag17 juli 2014

De PARASITE is gered.
Prototypes for Advanced Ready- made Amphibious Small scale Individual Temporary Ecological houses.
De Parasite, die in de zomer van 2013 rijp voor de sloop werd verklaard, is op het nippertje gered
door stichting Kunsteiland. De Parasite verhuist nu naar het terrein van de vm. QuarantaineInrichting voor renovatie en hergebruik.
Met een drijvende bok wordt het hele gebouw ( 30 ton) opgetild van het terrein RDM-west op Heijplaat
en over het water naar het QI-terrein vervoerd.

Het transport van de Parasite is op dinsdag 22 juli vanaf 9.00 uur.
De Parasite is in 2001 gebouwd voor de expositie Parasites- the city of small things door architecten
Korteknie en Stuhlmacher. Het was een voorbeeld van niet plaatsgebonden kleinschalige woonobjecten voor
ongebruikelijke locaties in de stad. Het prototype stond van 2001 tot 2005 op het dak van Las Palmas in
Rotterdam. Na de expositie in 2001 heeft de Parasite nog tot 2005 dienst gedaan als kantoor en tijdelijke
projectruimte. Daarna moest het gebouwtje wegens de renovatie van Las Palmas verhuizen.
In afwachting van een nieuwe locatie werd de Parasite opgeslagen op het RDM-terrein, Heijplaat.
Initiatieven voor herplaatsing bleken helaas niet uitvoerbaar. In de zomer van 2013 werd besloten tot sloop.
Stichting Kunsteiland bood aan de Parasite over te nemen en te renoveren om te gebruiken als tijdelijke
projectruimte op het terrein van de vm.Quarantaine- Inrichting bij Heijplaat. Havenbedrijf Rotterdam gaf de
stichting de kans om dit te realiseren. In november 2013 startten de voorbereidingen.
Nu is het zover. De Parasite krijgt een nieuw leven aan de kade van het QI-terrein.
Het gebouwtje verhuist over het water van de Heijsehaven naar het Quarantaine- terrein aan de overkant.
Hier kan de Parasite nog minstens 5 jaar dienst doen als tijdelijk projectkantoor of atelier. De huid van het
gebouw is aangetast, maar het interieur is nog in prima staat.
De Parasite is een icoon geworden voor een nieuwe manier van denken over bouwen, wonen en werken in
de stad. Het is daarom de moeite waard om de Parasite te herwaarderen en een nieuwe functie te geven.
Veel bedrijven helpen mee om dit plan te realiseren.
DEEP B.V. sponsort de 1e fase van de renovatie, zodat de Parasite klaar is voor transport.
Bonn & Mees zorgt met een grote drijvende bok voor het transport over de rivier.
Volker Staal & Funderingen en A.Blom & Zn. leverden het materiaal voor de fundering en de hijs.
Op www.stichtingkunsteiland.nl staat welke personen en bedrijven meehelpen om de Parasite te behouden.
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