
 

 “Contidia umana nu s-a schimbat. Omul este mereu si peste tot esentialmente 

acelasi.” (Aldo van Eyck) 

 

 Ne-am imaginat un oras eliberat de formele actuale si de presiunea proprietatii, un 

oras liber, un oras riguros construit si aparent rigid, dar in esenta permisiv prin firescul de 

a fi locuit. Un oras verde in care sa se simta la tot pasul dimensiunea sa umana, un oras 

plin de viata in care oamenii sa aiba sentimentul de liniste si siguranta. 

 Am dorit redarea spatiului orasului catre locuitori, astfel am ajuns la conceptul de 

locuire pe verticala, in case oragnizate intr-o incinta cu vegetatie si sere in jurul unei 

gradini continatoare a vietii publice. Aceasta gradina este o zona comuna a oamenilor ce 

locuiesc acolo, dar totodata ofera un privat prin faptul ca naste legaturi intre oameni. 

 Am presupus o arhitectura sincera, adaptata unui oras mic, care sa ii pastreze 

scara la care este acum si care, impreuna cu gradinile ce o inconjoara, sa permita o buna 

locuire impreuna. Astfel, a rezultat o structura usoara, metalica, inchisa cu sticla si uneori 

cu panouri opace , acolo unde este necesar, care se ofera orasului intr-un mod discret. 

Faptul ca aceasta structura este foarte permisiva, ofera multiple valente de folosire, 

putand fi adaptata atat imobilelor de locuit, cat si cladirilor publice. 

 In ceea ce priveste modul de organizare al functiunilor in oras, am considerat ca 

anumite zone si-au gasit locul prin felul in care au fost locuite de oameni in decursul 

evolutiei orasului, pana in prezent. Astfel am propus o rememorare a acestor locuri si o 

reinterpretare a lor in spiritul conceptului abordat; zona sportiva din nord estul orasului in 

apropierea careia se afla o noua zona de agrement si comert; zona centrala constituind 

inima orasului si continand anumite centre culturale comerciale si administrative; spatiul 

destinat sanatatii din zona actuala a spitalului a fost extins cu un centru pentru batrani. 

 Pe langa aceste zone pastrate, am anticipat o evolutie economica a orasului, 

considerand necesara introducerea unei zone cu caldiri de birouri, a unui centru agricol 

plasat in imediata apropiere a orasului si a actualelor terenuri agricole. Un alt aspect 

important pntru dezvoltarea orasului ni s-a parut introducerea unui centru universitar 

pentru a creste nivelul de pregatire al populatiei si pentru a impiedica migrarea tinerilor 

catre orasele mai mari. De asemenea, in densitatea locuintelor, am eliberat anumite 



insule, transformandu-le in mici centre ce contin functiuni de uz public cotidian 

(scoala/liceu/gradinita, centru comercial,centru cultural,sanatate). 

 Un concept in care se surprinde o viitoare evolutie a orasului este cel de 

agricultura verticala, ca alternativa la cea traditionala, problema ampla dezbatuta in 

prezent de oamenii de stiinta la nivel mondial. Acesta se materializeaza intr-un mod de 

cultivare pe verticala intr-un turn cilindric din sticla, ce permite iluminarea egala si 

constanta a legumelor, ce sunt crescute intr-un mediu controlat. In acest fel, productia 

este imbunatatita considerabil si poate fi asigurata pe intreg parcursul anului.  Acest fel 

de a face agricultura reduce nevoia de spatiu folosit, salvand astfel terenul impadurit, 

spatiu ce poate fi redat oamenilor. S-ar putea astfel contura un simbol al unei dezvoltari 

agricole viitoare, care poate face din Alexandria un centru important la nivel regional. 
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