1. TÉR EGÉSZE

ROMOK, KERT

TÉRSZÖVET

KERTBE FESZÜLÕ FORMA

TOVÁBBFÛZÖTT TÉRSZÖVET

Nem élünk a kiegészítés és az elmagyarázás lehetõségével. Nem építünk
emlékmûvet a mûemléknek. Nem rajzoljuk a rekonstruált alaprajzot az aszfaltra,
mint ahogy a búvópatak sodorvonala sem jelenik meg az erdei tisztáson. Nem
lenne szerencsés saját értelmezésünket általános érvényûvé tenni. A romok egy
kertben kerülnek bemutatásra.

Székesfehérvár ma is élõ, fontos város: tereit belakják, a romok környéke
központi, a város hétköznapjaiban fontos szerepet tölt be. A tervezési
helyszín így összetett problematika: múlt is és jelen is egyben. Állandó is és
alakuló is. Folyamatos idõ.

Egy városi tér rendezi az õt körülvevõ házak viszonyát, a házak pedig értelmezik a teret.
Kölcsönös kapcsolatban, egymásrautaltságban léteznek, miközben olyan differenciált téri
világot alkotnak, melyben az egyén éppúgy helyet talál, mint a kisebb-nagyobb közösségek.
Éppen ezt keressük.

Belakható közteret szeretnénk, amely a barokk város szövevényének továbbépítésébõl ered, az
ott lévõ téri és emberi viszonyokat építené tovább.

2. TÉR RÉSZEI, HÁROM SÍK

MÚLT

JELEN

JÖVÕ

KAPCSOLAT

A Szent István korában itt élõ emberek éppúgy az ittlévõ utak felszínén jártakkeltek, mint mi manapság, csakhogy az azóta eltelt idõ rárakódó rétegei miatt
mintegy két méterrel mélyebben. A rétegek magukban rejtik elmúlt századok
nyomait. Úgy gondoljuk, hogy a romok a rétegek közötti térben biztonságban
õrizhetõk meg és zavartalanul, méltósággal lennének látogathatók, miközben a
felszínen akadálytalanul élhetõ városi tér alakulhatna ki.

A jelen köztere átmenõ forgalomra tervezett, amely a konzumáláshoz vagy a
céllal történõ közlekedéshez kötött , telekviszonyokkal egybe esõ falakkal
határolt.

A jövõ szintje egy másik térhasználat fele mozdulhatna, amely az ott lét, a
tartózkodás, a találkozás helye. részleges idõre célállomás, helyben lét tere:
ez a létezési forma újabb határokat nyit, így, például akár fizikai értelemben
átnyúlik telekhatárokon.

Székesfehérváron a történelmi folyamatosság jelenvalósága önmagában érték, melynek
építészeti megjelenése a különbözõ síkok - terek - differenciált kapcsoatában fogalmazódik
meg.

3. DIFFERENCIÁLT TÉRHASZNÁLAT
A feladat elsõdlegesen nem a romokról való építészeti gondolkodás, hanem önmagunkhoz való viszonyunk
tisztázása, vagyis kollektív önazonosságunk újragondolása. A javasolt építészet beavatkozások ilyen értelemben
egyrészt a közös gondolkodás természetes következményei lehetnének másrészt majdan katalizátorai is az ott
manifesztálódó emberi cselekvéseknek.
A tervezési helyszín a város központi tere: ezért vissza kívánjuk adni a városlakóknak, a jelennek. Célunk, hogy a
ma szigetszerûen elkülönülõ romkert ne csak az ünnep helye, a reprezentáció színtere legyen, hanem a
hétköznapoké is. Belakható közteret szeretnénk, amely a barokk város szövevényének továbbépítésébõl ered, az
ott lévõ téri és emberi viszonyokat építené tovább.
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