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A témafelvetés az Egyiptomban évek óta folytatott terepmunkán alapul, és elsősorban a projektben részt vett 
hallgatók számára ajánlott, csapatban társulni lehet „külsősöknek” is. 
 
Mint azt tudjuk, Hassan Fathy életművének meghatározó korszaka volt New Gourna építése Luxor West Bank-en. A 
projekt azóta is ünnepelt téma az építészeti, különösen a vernakuláris építészettel foglalkozó szakirodalomban, 
egyetemes jelentősége is óriási. Ezt a jelenséget még vizsgálni kell, mindenesetre nem Fathy körültekintő, valóban a 
helyi erőforrásokra alapozó és a társadalmi igényeket pontosan felmérő tervezői attitűdje itt az érték, hanem a 
földépítészet, mint jelenség felbukkanása a szegényépítészet területén, illetve a tervező alapvetően pozitív 
hozzáállása emelendő ki. 
 
Szándékunkban áll az életmű feldolgozása, amely alapját a szakirodalom, az elérhető archívumok és a felméréseink 
jelentik. A legbonyolultabb és legnehezebben értelmezhető továbbra is New Gourna együttese, ahol immár az 
eredeti épületekből is néhány maradt csak fenn. Az archív és felmérési anyagok feldolgozása mellett érdemes 
tervezői szemmel is vizsgálni, vajon mit és hogyan értettünk meg Fathy építészetéből, illetve a ma sokkal élesebb 
lakhatási/demográfiai kérdésekre vajon milyen választ tudunk adni? 
 
A hely fontossága és kuriozitása miatt New Gourna területén javaslunk tervezési telkeket, amelyeken már nem áll az 
eredeti épület. A cél, hogy Fathy szellemiségét szem előtt tartva elsősorban a mai körülmények közé készítsünk 
tervet, egy modelház tervét, amely elvében lehetséges választ adhat a megtapasztalt kihívásokra. A bejelölt 5 telek 
jelenleg(?) üresen áll, további javaslatok is lehetnek. 
 
A pályázat regisztrációjához a feladattal kapcsolatos rövid építészeti koncepcióra, felvetésre, inspirációra van 
szükség, amelyet 10-15 mondatban elégséges megfogalmazni, esetleg egy kapcsolódó példa/példakép, vizuális 
inspirációs forrás kapcsolódhat az absztrakthoz. 
 
Aki ezt a feladatot választja, a mellékelt anyagok és némi saját internetes kutatás, a saját fotók, valamint a 
konzulens segítsége alapján elegendő információval rendelkezhet, a regisztráció elfogadása után küldjük meg a 
szerkeszthető és egyéb digitális anyagokat. Természetesen konkrét kérdések esetén további információkkal is állunk 
rendelkezésre. 
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