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Orasul Viitorului vazut prin ochii mei 

 

“Arhitectura ar trebui sa isi reprezinte vremurile si locul, dar sa dureze pentru 
vesnicie.” Frank Gehry 

Timpurile pe care le parcurgem sunt provocatoare, iar ideile prinse in acest eseu, 
alaturi de schitele mele, pot arata o parte mai senina asupra prezentului, vazuta prin ochii 
unui adolescent.  

Imaginile Ploiestiului vechi ne raman amintiri. 

Ploiesti - Halele Centrale 

 

Ploiesti - Fosta Casa a Casatoriilor 

 

 

 Ploiesti - Detaliu – Casa pe strada Italiana 

Oriunde ai pleca, cand te reintorci in orasul natal, cand revezi toate locurile vechi si 
noi, sentimentul care te cuprinde este cel de siguranta, adica te simti ACASA. 
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Revenind ACASA, observand acelasi cenusiu care predomina in oras cand natura 
este adormita in perioadele reci, dorinta este de a reda vitalitatea. 

Citind diverse articole despre Vechiul Ploiesti, am inteles ca aceasta nuanta cenusie 
a cladirilor nu insemna nimic pe langa starea de zi cu zi a oamenilor. Acestia erau mai plini 
de viata, imbracati cu haine colorate, mergand pe strazi, la plimbare sau spre locurile unde 
munceau si aduceau astfel culoarea necesara fiecarei zile, pe care cladirile nu o puteau 
reda. Din aprecierea mea pentru aceste cladiri vechi, as face poze la cele care m-au captivat 
cel mai tare si astfel, le-as expune fie prin expozitii, fie prin retele de socializare, facand 
cunoscute lumii aceste patrimoniuri care nu ar trebui uitate. De asemenea, as mentine 
deschise permanent, expozitii cu lucari de arta in care apar imagini cu cladirile orasului, 
din toate perioadele importante. 

In ziua de astazi, se circula mult cu masina, vezi din ce in ce mai putini oameni pe 
strada, iar ca sofer, nepasarea fata de ce se afla pe strazile pe care circuli, creste. Treci pe 
langa aceste cladiri, fara sa observi, fara sa admiri. 

În zona centrală a Ploieștiului se afla pe vremuri Piața Unirii, străjuită de clădiri 
frumoase, cu o arhitectură deosebită. Arhitectul Toma Socolescu si-a pus amprenta pe 
arhitectura din Ploiești. Zestrea arhitecturală a fost imbogatita cu noi edificii, in perioada 
interbelica. 

Din păcate, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar și în perioada 
comunistă, multe dintre clădiri importante ale Ploieștiului au fost dărâmate. După anul 
2000, din nepăsare, s-au mai pierdut câteva dintre clădirile emblematice ale municipiului. 

Hai sa schimbam acest lucru! Sa punem in evidenta adevarata valoare si sa cream 
un contrast intre vechi si nou, fara sa distrugem, atat cladiri valoroase, cat si natura.  

Daca eu as fi arhitect, as face schimbari privind organizarea Ploiestiului, incercand 
sa imbunatatesc si sa repar ceea ce inca provoaca nesiguranta privind viitorul acestui oras 
minunat: 

  as readuce la viata toate obiectivele vechi specifice orasului, prin reconditionari 
realiste care sa respecte arhitectura proprie si nu adecvate timpului prezent; 

 as mari doza de verdeata, atat pe verticala blocurilor, cat si pe ultimul nivel al 
lor; 

 as reconstrui o Sala a Sporturilor, o noua Sala a Culturii si as mari spatiul in care 
tin concerte muzicieni ai Filarmornicii, avand la baza o arhitectura noua, 
adaptata viitorului; 

 tehnologia evolueaza, viata este intr-o continua dezvoltare catre virtual, iar 
unele dintre cladirile orasului nu pot face fata acestui viitor, insa se pot dezvolta 
intr-un mod care sa nu afecteze: as unifica toate blocurile din cartierele vechi, 
printr-o retea moderna estetica din sticla, cu utilitati provenite din energia 
naturala, iar parcurile din interiorul lor le-as anima cu mai multi copaci; 

 as pastra o zona reprezentativa a unui Ploiesti vechi si as dezvolta restul spre 
un Ploiesti nou. 
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Nu trebuie sa ne temem de schimbari, trebuie sa le acceptam deschis si sa invatam 
sa traim cu ele. Asa si cu viitorul Ploiestiul. Posibilitatile sunt nelimitate, iar viitorul este 
scris prin acestea. 

La inceputul eseului, am introdus trei lucrari executate de mine. In drumul meu spre 
scoala, trec mereu pe langa aceste cladiri si am incercat sa le surprind in pictura, 
respectiv desen, asa cum le vad eu. Cladirea Halelor Centrale apare intr-un apus puternic, 
care sa aduca aminte celor carora le place istoria, ca aceasta cladire a trecut printr-un 
bombardament. Fosta Casa a Casatoriilor am realizat-o inconjurata de brazi, ca simbol 
al stabilitatii legaturilor intre oameni. Detaliul din Casa situata pe strada Italiana, m-a 
facut sa ma gandesc la trecerea timpului, iar iedera care se intinde pe casa, chiar daca 
aici este fara frunze, simbolizeaza pentru mine, trecerea timpului peste ceva care va 
exista mereu.  

Cladirea noua cu care inchei acest eseu, a pornit de la ideea unei cochilii. Adica 
suntem acasa, intr-o casa noua, care trebuie sa reziste timpului, dar care trebuie sa se 
integreze intr-o mare de alte cladiri, care pentru moment sunt acasa pentru cei cei ce 
locuiesc in prezent. 

 
Orasul viitorului vazut prin ochii mei este noul si vechiul, intr-o armonie distincta! 

  

 


