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AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  DDAANN  PPAASSCCAA  MMOODDEERREENN  

PPeerrtteemmuuaann  KKeeeennaamm  ––  TTaattaapp  MMuukkaa  ++  DDuukkuunnggaann  MMuullttiimmeeddiiaa  ++  DDiisskkuussii  

PPEERRLLUUAASSAANN  DDAANN  PPEERRKKEEMMBBAANNGGAANN  

AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  
DDEE  SSTTIIJJLL  ––  AAKKSSEENNTTUUAASSII  EELLEEMMEENN--EELLEEMMEENN  FFOORRMMAALL  ■■  

KKEEMMAATTAANNGGAANN  DDAANN  KKEEHHAALLUUSSAANN  BBEENNTTUUKK  AAMM      ■■  

AALLVVAARR  AAAALLTTOO  ––  AARRSSIITTEEKK  AAMM  FFIINNLLAANNDDIIAA      ■■  

FFRRAAMMEE  SSKKEELLEETTOONN  ––  EEVVOOLLUUSSII  KKOONNSSTTRRUUKKSSII  ((PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEE  77))      ■■  

KKOONNSSEEPP  RRUUAANNGG  BBAARRUU  ((PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEE  77))      ■■  

  
  DDEE  SSTTIIJJLL  ––  AAKKSSEENNTTUUAASSII  EELLEEMMEENN--EELLEEMMEENN  FFOORRMMAALL  

  DDee  SSttiijjll  ––  KKeelloommppookk  ppeelluukkiiss,,  ppeemmaattuunngg,,  aarrssiitteekk,,  ddaann  ssaassttrraawwaann  BBeellaannddaa..  

DDiiddiirriikkaann  11991177  oolleehh  ppaarraa  ppeelluukkiiss  ::  MMoonnddrriiaann,,  VVaann  DDooeessbbuurrgg,,  VVaann  DDeerr  LLeecckk,,  

HHuusszzaarr,,  ppaarraa  aarrssiitteekk  ::  OOuudd,,  WWiillss,,  VVaann’’tt  HHooffff,,  ppeemmaattuunngg  VVaannttoonnggeerrlloooo,,  ddaann  

ssaassttrraawwaann  KKookk  yyaanngg  mmeennggaapplliikkaassiikkaann  tteeoorriinnyyaa  jjuuggaa  ppaaddaa  tteeaatteerr,,  ttaarrii,,  ddaann  

ffiillmm..  

  PPrriinnssiipp  DDee  SSttiijjll  ––  EEttiikkaa  ddaann  mmoorraall  kkeebbeennaarraann,,  oobbjjeekkttiiffiittaass,,  oorrddeerrss,,  kkeejjeellaassaann,,  

sseerrttaa  kkeesseeddeerrhhaannaaaann  mmeerruuppaakkaann  pprriinnssiipp  DDee  SSttiijjll    MMeenngghhaaddaappii  kkoonnddiissii  

ssoossiiaall  ddaann  eekkoonnoommii  ssaaaatt  iittuu  gguunnaa  mmeenngghhiinnddaarrii  bbaahhaayyaa  ddaann  mmaallaappeettaakkaa  

iinnddiivviidduuaalliissmmee  uunnttuukk  lleebbiihh  mmeennuujjuu  ppaannddaannggaann  uunniivveerrssaall  kkoolleekkttiiff  yyaanngg  

ddaappaatt  mmeennggeekksspprreessiikkaann  aabbaadd  kkeessaaddaarraann  uummuumm  ((ffrraassaa  yyaanngg  sseerriinngg  

ddiigguunnaakkaann  oolleehh  DDee  SSttiijjll))..  

  DDeekkllaarrssii  DDee  SSttiijjll  tteennttaanngg  KKoonnddiissii  PPeerrmmuukkaaaann,,  KKuubbuuss,,  ddaann  HHuubbuunnggaann  

SStteerreeoommeettrriikk  GGeedduunngg  ddeennggaann  TTaappaakk  ––  DDee  SSttiijjll  mmeennddeekkllaarraassiikkaann  ttuunnttuuttaann  

tteerrhhaaddaapp  aarrssiitteekkttuurr    mmeemmbbeebbaasskkaann  ddiirrii  ddaarrii  eemmoossii  iinnddiivviidduuaall  ddaann  

mmeennggaaddooppssii  aallaatt--aallaatt  eekksspprreessii  eelleemmeenntteerr  ::  KKoonnddiissii  PPeerrmmuukkaaaann,,  KKuubbuuss  ddaann  

GGaarriiss,,  sseerrttaa  HHuubbuunnggaann  SStteerreeoommeettrriikk  GGeedduunngg  ddeennggaann  TTaappaakk..  

  AArrssiitteekkttuurr  ddaann  GGeedduunngg--ggeedduunngg  DDee  SSttiijjll  

11..  KKoollaabboorraassii  aannttaarraa  sseennii--sseennii  pprroodduukkttiiff  yyaanngg  ddiimmaanniiffeessttaassiikkaann  ddaallaamm  

bbeennttuukk  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddaallaamm  rreennttaanngg  lleebbaarr  bbiiddaanngg  sseennii  lluukkiiss  ++  sseennii  

tteerraappaann  ++  sseennii  ppaattuunngg  ++  aarrssiitteekkttuurr..  MMeenngghhiinnddaarrii  ppeenneekkaannaann  

bbeerrlleebbiihhaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  iinnddiivviidduuaall  ppaaddaa  bbeennttuukk..  

22..  MMeennddaappaatt  ppeennggaarruuhh  ddaarrii  DDooeessbbuurrgg  ddaann  BBeerrllaaggee    ppeerrmmuukkaaaann  

ddiinnddiinngg  ttaannppaa  oorrnnaammeenn..  CCoonnttoohh  ::  22  kkaarryyaa  rruummaahh  ttiinnggggaall  ddii  HHuuiisstteerr  

HHeeiiddee  ddeekkaatt  UUttrreecchhtt,,  11990066,,  kkeedduuaannyyaa  mmeemmiilliikkii  ppeerrmmuukkaaaann--

ppeerrmmuukkaaaann  lleebbaarr  bbeebbaass  oorrnnaammeenn  aakkaann  tteettaappii  aakksseennttuuaassii  

hhoorriizzoonnttaallnnyyaa  ttiiddaakk  bbeerrkkoorreessppoonnddeennssii  ddeennggaann  DDee  SSttiijjll  yyaanngg  

mmeenneekkaannkkaann  hhaarrmmoonnii  aannttaarraa  eelleemmeenn--eelleemmeenn..  

33..  MMeennddaappaatt  ppeennggaarruuhh  ppuullaa  ddaarrii  FFrraannkk  LLllooyydd  WWrriigghhtt  mmeellaalluuii  HHeennddrriikk  

PPeettrruuss  BBeerrllaaggee  ddaann  RRoobbeerrtt  VVaann’’tt  HHooffff..  
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  DDee  SSttiijjll  PPaarraalleell  ddeennggaann  SSuupprreemmaattiissmmee  ––  11991133,,  kkoonnsseepp  sseerruuppaa  DDee  SSttiijjll  

ddiitteemmuukkaann  oolleehh  KKaassiimmiirr  MMaalleewwiittsscchh  ppeelluukkiiss  RRuussiiaa..  DDaassaarr  eekksspprreessii    

mmeennggaaddooppssii  bbeennttuukkaann  sseeggii--44,,  ppeerrsseeggii  ppaannjjaanngg,,  lliinnggkkaarraann,,  ddaann  sseeggii--33..  

KKaassiimmiirr  mmeennccaarrii  bbeennttuukk  aarrssiitteekkttuurr  bbaarruu  ddeennggaann    mmeennttrraannssffoorrmmaassii  aappaa  

yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  aattaass  kkaannvvaass  mmeennjjaaddii  ggeedduunngg    MMeenn’’ss  CClluubb,,  11993355,,  

mmeenngggguunnaakkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  ppeerrmmuukkaaaann  sseeppeerrttii  hhaallnnyyaa  ppaaddaa  lluukkiissaann  

ddaann  ppaattuunngg,,  rruuaanngg  ddaann  vvoolluummee  ddiicciippttaakkaann  ddaarrii  kkoonnttrraass--kkoonnttrraass  

sseeddeerrhhaannaa  bbeennttuukkaann  sseeggii--44..  

  

  KKEEMMAATTAANNGGAANN  DDAANN  KKEEHHAALLUUSSAANN  BBEENNTTUUKK  

  PPeenngguurraannggaann  PPeenneekkaannaann  FFaakkttoorr--FFaakkttoorr  FFoorrmmaall  DDaann  FFuunnggssiioonnaall  ––    

11..  PPeerrtteennggaahhaann  11992200  ––  TTeekknniikk--tteekknniikk  aarrssiitteekkttuurr  bbaarruu    bbeennttuukk  sseebbaaggaaii  

bbaassiiss  aapplliikkaassii  sseeccaarraa  lluuaass..  PPeerrmmaassaallaahhaann    SSaaaatt  mmeemmppeerrssaattuukkaann  

bbeennttuukk--bbeennttuukk  aarrssiitteekkttuurr  sseerriinnggkkaallii  ddiikkeemmbbaannggkkaann  sseeccaarraa  

iinnddeeppeennddeenn  oolleehh  aarrttiiss--aarrttiiss  iinnddiivviidduuaall  kkee  ddaallaamm  rreeaalliittaa  pprraakkttiiss  

mmaassyyaarraakkaatt  uummuumm    TTeerrjjaaddii  kkoonnttrraaddiikkssii  aannttaarraa  kkeesseemmppuurrnnaaaann  

ffuunnggssiioonnaall  ddeennggaann  bbeennttuukk..  

22..  AAkkhhiirr  11992200  ––  MMeenngghhaarrggaaii  ddeettiill  ddaann  mmeennccaarrii  ssiinntteessaa    mmeenniinnggggaallkkaann  

ggeeoommeettrrii,,  mmeenniinnggggaallkkaann  eekksspprreessiioonniissmmee  ddeennggaann  ggeeoommeettrrii  

bbeerrlleebbiihhaann,,  mmeemmbbeebbaasskkaann  ddiirrii  ddaarrii  ttiirraannii  kkoonnsseepp  ffuunnggssii  yyaanngg  

ddiiddeeffiinniisskkaann  sseeccaarraa  sseemmppiitt..  

33..  PPaassccaa  PPDD  ––  TTuunnttuuttaann  ttuuggaass  bbaarruu  mmeennddeessaakk    PPeennyyeeddiiaaaann  

PPeerruummaahhaann,,  GGeedduunngg  SSeekkoollaahh,,  ddaann  RRuummaahh  SSaakkiitt  ++  PPaabbrriikk  ((ssaattuu--

ssaattuunnyyaa  iiddee  yyaanngg  tteellaahh  ddiipprraakktteekkkkaann  oolleehh  ppaarraa  aarrssiitteekk  mmooddeerreenn))..  

JJeenniiss  kklliieenn  bbeerruubbaahh  ddaarrii  kklliieenn  iinnddiivviidduuaall  yyaanngg  mmeerreepprreesseennttaassiikkaann  

kkeeppeennttiinnggaann  bbeessaarr..  OOttoorriittaass  llookkaall  aattaauu  ppeerruussaahhaaaann  bbeessaarr  mmeennjjaaddii  

kklliieenn  kkeelloommppookk..  

  CCIIAAMM  ((CCoonnggrrèèss  IInntteerrnnaattiioonnaauuxx  DD’’aarrcchhiitteeccttuurree  MMooddeerrnnee))  ++  RRaattiioonnaall  

MMeetthhooddss  OOff  BBuuiillddiinngg  ––  KKeelloommppookk  aarrssiitteekk  tteerrkkeemmuukkaa  bbeerrsskkaallaa  iinntteerrnnaassiioonnaall  

mmeennggaaddaakkaann  kkoonnggrreess  CCIIAAMM  kkee  33,,  SSeepptteemmbbeerr  11993300,,  BBrruusssseellss    

mmeennddiisskkuussiikkaann  RRaattiioonnaall  MMeetthhooddss  OOff  BBuuiillddiinngg      mmeettooddaa  ddeennggaann  

ppeenneekkaannaann  ppaaddaa  ::  

11..  PPeenngguujjiiaann  ppeerreennccaannaaaann  sskkeemmaa  ppeerruummaahhaann  mmooddeerreenn  ddeennggaann  ssttuuddii  

kkoommppaarraattiiff  ddaallaamm  kkoonntteekkss  iinntteerrnnaassiioonnaall..  

22..  PPeenneelliittiiaann  ttiinnggkkaatt  eeffeekkttiiffiittaass  bbeerrbbaaggaaii  jjeenniiss  ggeedduunngg    

PPeennggeemmbbaannggaann  mmiixxeedd  uussee  ==  ccaammppuurraann,,  bbeerrddaassaarrkkaann  aannaalliissiiss  

kkeeppaaddaattaann  ggeedduunngg  bbeerrssttaattiissttiikk  aakkuurraatt,,  jjuummllaahh  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  ++  

ppeenngghhuunniinnyyaa,,  ddaann  ssttaannddaarr--ssttaannddaarr  rruuaanngg  ppeerr  llaannttaaii..  

  PPeerruubbaahhaann  PPeerreennccaannaaaann  ppaaddaa  SSkkeemmaa  PPeerruummaahhaann  ––  SSkkeemmaa  PPeerruummaahhaann  

DDaammmmeerrssttoocckk,,  WWaalltteerr  GGrrooppiiuuss,,  11992277  ––  11992288,,  KKaarrllssrruuhhee..  WWGG  mmeemmeennaannggkkaann  

hhaaddiiaahh  ppeerrttaammaa  kkoommppeettiissii  mmeellaalluuii  kkaarryyaa  tteerrsseebbuutt..  KKoonnsseepp  ::  ssoolluussii  pprraakkttiiss  

bbaaggii  pprrooggrraamm  yyaanngg  tteerroorrggaanniissaassii  ddeennggaann  jjeellaass  yyaanngg  mmeemmeennuuhhii  

kkeebbuuttuuhhaann  eekkoonnoommii  sseeccaarraa  lleennggkkaapp..  

11..  RRuummaahh--rruummaahh  tteerraass  ddiissaattuukkaann  oolleehh  aarrtteerrii  llaalluu  lliinnttaass  uuttaammaa  yyaanngg  

bbeerrccaabbaanngg  mmeennuujjuu  jjaallaann--jjaallaann  ppeerruummaahhaann  yyaanngg  ddiihhuubbuunnggkkaann  oolleehh  

jjaalluurr  ppeeddeessttrriiaann..  
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22..  PPeenneemmppaattaann    mmeemmbbeerrii  kkeetteennaannggaann  ++  ssiinnaarr  mmaattaahhaarrii  yyaanngg  ccuukkuupp  

  ggeedduunngg--ggeedduunngg  bbeerroorriieennttaassii  uuttaarraa  ––  sseellaattaann  sseeccaarraa  kkeettaatt..  

33..  PPeenngggguunnaaaann  llaahhaann  sseeccaarraa  eekkoonnoommiiss    jjaarraakk  aannttaarraa  jjaallaann  

ppeerruummaahhaann  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  ddaappaatt  mmeennyyeeddiiaakkaann  ssiinnaarr  mmaattaahhaarrii  

yyaanngg  bbaaiikk..  

44..  PPeellaayyaannaann  kkoommuunnaall  sseeppeerrttii  bbiinnaattuu,,  ppeemmaannaass,,  ddaann  ppeerrttookkooaann  

ddiikkeelloommppookkkkaann  sseeccaarraa  mmeemmuussaatt..    

55..  11994411,,  sskkeemmaa  sseerruuppaa  ddiirraannccaanngg  ddii  NNeeww  KKeennssiinnggttoonn,,  ddeekkaatt  PPiittttssbbuurrgghh..  

MMuullttii  oorriieennttaassii    lleebbiihh  mmeennggiikkuuttii  kkoonnttuurr  ++  mmeenneerraappkkaann  kkoonnsseepp  yyaanngg  

lleebbiihh  ddiikkeemmbbaannggkkaann  ddaann  ddiippeerrkkaayyaa..  

  SSttaannddaarr  KKrriittiikk  BBaarruu  ––  KKoommppeettiissii  uunnttuukk  TTrraaddeess  UUnniioonn  SScchhooooll  ddii  BBeerrnnaauu    

mmeenncciippttaakkaann  SSttaannddaarr  KKrriittiikk  BBaarruu..  DDiimmeennaannggkkaann  oolleehh  HHaannnneess  MMeeyyeerr  yyaanngg  

mmeennggaammbbiill  aalliihh  BBaauuhhaauuss  ddaarrii  WWGG..  KKoonnsseepp  ::  

11..  SSeekkoollaahh    hhaarruuss  mmeennyyeerruuppaaii  oorrggaanniissmmaa  hhiidduupp..  

22..  LLookkaassii  ddii  tteennggaahh  hhuuttaann..  BBeerrbbaassiiss  ffuunnggssiioonnaall  ++  mmeennddaayyaagguunnaakkaann  

ttaattaannaann  aallaamm  tteeppiiaann  ddaannaauu  ttaannppaa  rroommaannttiissiissmmee..  GGeedduunngg--ggeedduunngg  

tteerrbbuukkaa  kkee  aarraahh  tteeppiiaann  ddaannaauu  ddeennggaann  sstteeppss  uunnttuukk  mmeennddaakkii  

kkeemmiirriinnggaann..  

33..  SSaannaattoorriiuumm  PPaaiimmiioo  ––  KKaarryyaa  AAllvvaarr  AAaallttoo,,  aarrssiitteekk  FFiinnllaannddiiaa..  SSuudduutt--ssuudduutt  

tteeggaass  ttiiddaakk  llaaggii  ffuunnddaammeennttaall  bbaaggii  ddeennaahhnnyyaa..  PPeennggeelloommppookkaann  

ggeedduunngg  mmeennggiikkuuttii  ppoollaa  yyaanngg  lleebbiihh  bbeebbaass  ttaannppaa  hhaarruuss  kkeehhiillaannggaann  

bbeennttuukk..  BBllookk  ppaassiieenn  66  llaannttaaiinnyyaa  bbeerroorriieennttaassii  sseellaattaann  ––  bbaarraatt  ddaayyaa  

sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  ddaappaatt  mmeemmbbeennttuukk  ssuudduutt  ddeennggaann  ssoollaarriiuumm..  

RRaannccaannggaann  yyaanngg  ssaannggaatt  hhiidduupp  ddeennggaann  mmeerraannggkkuull  ttaattaannaann  aallaamm  

aalliihh--aalliihh  mmeenneennttaannggnnyyaa..  

  AALLVVAARR  AAAALLTTOO  

  AAllvvaarr  AAaallttoo  vveerrssuuss  NNeeoo  KKllaassiissiissmmee  ++  MMoonnuummeennttaalliissmmee  11993300--aann  ––  11993300--aann  

AAMM  tteellaahh  mmeennccaappaaii  ttuujjuuaann  yyaanngg  sseellaammaa  iinnii  ddiiccaarrii  ddaann  ddiippllookkaammiirrkkaannnnyyaa  

ddii  sseeppaannjjaanngg  11992200--aann..  TTiiddaakk  sseemmuuaa  nneeggaarraa  mmeenngghhaassiillkkaann  sseessuuaattuu  kkaarreennaa  

ddiippeennggaarruuhhii  ssiittuuaassii  ppoolliittiikk..  

11..  JJeerrmmaann  ––  PPoolliittiikk  SSoossiiaalliissmmee  NNaassiioonnaall    mmeenngghhaassiillkkaann  NNeeoo  KKllaassiissiissmmee  

sstteerriill    cceennddeerruunngg  mmeerreepprreesseennttaassiikkaann  kkeebbeessaarraann  iimmppeerriiaall..  

22..  RRuussiiaa  ––  KKoommppeettiissii  PPaallaaccee  ooff  tthhee  SSoovviieettss,,  11993300    mmeennjjaauuhhii  sseeggaallaa  

yyaanngg  tteellaahh  ddiieekkssppeerriimmeennkkaann  sseellaammaa  11992200--aann..  

33..  IIttaalliiaa  ––  MMeenngghhaassiillkkaann  NNeeoo  KKllaassiissiissmmee  yyaanngg  mmoonnuummeennttaall..  

  AAllvvaarr  AAaallttoo  sseebbaaggaaii  CCoouunntteerrbbllaasstt  ––  AAMM  ddiitteerriimmaa  ddii  nneeggaarraa--nneeggaarraa  EErrooppaa  ::  

SSwwiittzzeerrllaanndd,,  DDeennmmaarrkk,,  SSwweeddiiaa,,  ddaann  FFiinnllaannddiiaa..  DDii  FFiinnllaanniiddaa    MMuunnccuull  

ppeemmiikkiirraann  yyaanngg  lleebbiihh  jjaauuhh  ddaarrii  AAllvvaarr  AAaallttoo    BBeerrppaalliinngg  ddaarrii  bbllookk--bbllookk  

bbeerrbbeennttuukk  kkuubbuuss  yyaanngg  ssaannggaatt  kkoonnttrraass  ddeennggaann  lliinnggkkuunnggaannnnyyaa..  

  AArrssiitteekkttuurr  UUnnttuukk  SSeettiiaapp  OOrraanngg  ––  AArrssiitteekkttuurr  AAllvvaarr  AAaallttoo  sseellaalluu  ddiisseessuuaaiikkaann  

ddeennggaann  kkoonnddiissii  ppssiikkoollooggii  ppaarraa  ccaalloonn  ppeenngggguunnaannyyaa  ++  kkeebbuuttuuhhaann--

kkeebbuuttuuhhaann  ssiittuuaassii  kkhhuussuuss  mmeerreekkaa..  

  RRuuaanngg  DDiinnaammiikk  ––  RRuuaanngg  sseeddeerrhhaannaa  yyaanngg  ddiilliinnggkkuuppii  oolleehh  ppeerrmmuukkaaaann  sseeggii--

44  yyaanngg  mmeennddoommiinnaassii  aarrssiitteekkttuurr  11992200--aann..  AAaallttoo  mmeennggggaannttiinnyyaa  ddeennggaann  

ssttrruukkttuurr  ssppaassiiaall  ddiinnaammiiss..  PPeenngggguunnaaaann  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  rraannggkkaa  BBBB  
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mmeemmuunnggkkiinnkkaann  uunnttuukk  mmeemmbbeeddaakkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  ppeenndduukkuunngg  ddaann  nnoonn  

ppeenndduukkuunngg    mmeemmuunnggkkiinnkkaann  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  ppoossiissii--ppoossiissii  ddiinnddiinngg  

aaggaarr  ttiiddaakk  mmeenngghhaallaannggii..  

  SSiiggnniiffiikkaannssii  BBaarruu  PPaaddaa  LLaannsseekkaapp  ––  GGeedduunngg--ggeedduunngg  AAaallttoo  bbeerrssiimmppaattii  

kkeeppaaddaa  aallaamm    MMeemmaannffaaaattkkaann  sseeggaallaa  kkeemmuunnggkkiinnaann  yyaanngg  ddiittaawwaarrkkaann  

oolleehhnnyyaa..  KKoonnsseepp  ::  

11..  PPeerrbbeennddaahhaarraaaann  BBeennttuukk    RReefflleekkssii  llaannggssuunngg  ddaarrii  kkaarraakktteerriissttiikk  

llaannsseekkaapp    tteerrlliihhaatt  jjeellaass  ppaaddaa  ggeedduunngg--ggeedduunnggnnyyaa  tteerrmmaassuukk  ppaabbrriikk  

mmeesskkiippuunn  ppaabbrriikk  ttiiddaakk  mmeemmiilliikkii  rroommaannttiissiissmmee..  

22..  MMeennggiikkuuttii  PPoollaa  GGeeoollooggiiss    KKaarryyaa  AAaallttoo  sseerriinnggkkaallii  mmeennggiikkuuttii  ppoollaa  

ggeeoollooggiiss  llaahhaannnnyyaa    RRuummaahh  TTeerraass  KKaauuttttuuaa,,  11993388,,  mmeennggiikkuuttii  kkoonnttuurr  ++  

ddiibbaanngguunn  ddii  aattaass  kkeemmiirriinnggaann  sseebbuuaahh  bbuukkiitt..  

33..  KKoommbbiinnaassii  PPeemmeeccaahhaann  IImmaajjiinnaattiiff  ++  EEkkoonnoommiiss    MMeennggiinnddiikkaassiikkaann  

bbeerraaggaamm  kkeemmuunnggkkiinnaann..  DDii  aannttaarraa  kkeecceennddeerruunnggaann  11992200--aann  yyaanngg  

ddiiaannggggaapp  ttiiddaakk  pprroodduukkttiiff  ppeerraann  AAaallttoo  ssaannggaatt  ppeennttiinngg..  

  


