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ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ A kör az emberi csoportosulás spontán formája. Olyan
halmaz, amely létrejön mikor valakire többen figyelnek, vagy egyenlő szerepvállalás
mellett, gondolatot osztunk meg egymással. A kör a maga egyszerűségével a
megosztottság és különbség tétel nélküli tér és közösség jelképe. A kör jelképezi a
teremtett határokat, másképp fogalmazva a világot.

A kör által határolt halmaz, képes eltérő csoportokat összekötni, csoportok részeit
egységbe olvasztani.

Téralkotó kör esetén azon kívül állva, a körön kívüliség nem értelmezhető, késztetést
vált ki, hogy belépjünk, és a körön belülre tartozzunk.

Az építészeti koncepció megfogalmazásakor egy olyan térbeli kör létrehozása volt a
cél, amely képes környezetét magába olvasztani, túlmutat épített határain.

A tervezési területet délről határoló erdő, a természet, ezáltal a természettudomány
a körülöttünk lévő világ szemléltető eszköze.

Az erdő a tervezett létesítménynek nélkülözhetetlen elemévé válhat, így közös
halmazba tartozásuk elengedhetetlen.

Az erdő szemléltető eszközként történő alkalmazása, nem követel meg változásokat
az erdő megjelenésében, annak természetéhez tartozik, hogy időnként ösvények
jelennek meg benne, melyek organikusan változnak együtt élnek vele.

A tervezett épület a közösség különböző léptékű csoportjainak fűzére.

A tantermek az északi oldalon pavilon szerűen helyezkednek el, hosszanti
dinamikusan öblösödő teresedéseket létrehozva maguk között. A belső pulzáló
közlekedő terület az erdő irányában külső térként követi a koncepcionális kör
vonalát, biztosítva a helyet a tankertek számára, melyek átmenetet formálnak a
mesterséges és természetes erdei élővilág között.

A Nagyerdő területét virtuálisan magába olvasztó kör koncepcióját a telekhatártól
délre, az erdőbe vezető ösvények váltják valóra. Az erdő irányába megnyíló kapukon
keresztül a gyerekek számára elérhetővé válik a természet, az általuk formált
ösvények időről-időre újra írják köztük és a természet közötti kapcsolat határát.
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