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SPOLU 194 120požadovanú atmosféru; 
ani upravenej „„burine“eventuálne možno dosadiť niekoľko smútočných vŕb, ktoré by dotvorili
zeleňou, ktorá sa dokomponuje – tak, aby bolo zrejmé, že je zeleň udržiavaná, ale nebráni sa náletom
5) úprava záhrady s centrálnou ruinou // záhrada bude veľmi jemne korigovaná a pracuje s „„preživšou““

textu a informácie; 
tak, aby neboli obmedzení susedia, práca s roštom, priehľadnosťou versus uzavretosťou; osadenie

po obvode pozemku prekrytá„„stoa““, ktorá je vyhliadkou, ale aj miestom určeným na osobnú
4) vytvorenie prostredia // architektonická úprava pozemku, aby vynikla ústrednou ruinou ako sochou,

ponechajú sa len väčšie kusy tak ako dopadli; 

budovy, odnesie sa nebezpečný a drobný materiál, predtým sa demolujú a odvezú menšie budovy;
2) performance // riadená demolácia budovy pod dohľadom expertov; predchádzať jej bude príprava

na steny domu najvýbušnejšie a najlepšie články, citáty z čláánkov a poznámky z textov Jána Kuciaka. 
1) happening// požiadať kolegov novinárov a novinárky, aby spoločne jeden deň prepisovali a lepili

sme postavili ako procesuálne od začiatku do konca: 
krásne; symbolické, ale jednoznačné. Koncept pamätníka ako výtvarno-architektonického dielo
Tomu sme prispôsobili riešenie nášho návrhu: je osobné, ale univerzálne; desivé, ale aj zvláštne

slova a nevinnej obete – pripomienka vecí, hodných obety. Aktuálna situácia tento pocit iba umocňuje. 

sa to dozvedeli ––informácia ako výbuch, ako rozvrat, ako agresívna a fatálna zmena. Niečo desivé,

- libreto návrhu
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vykonať individuálny pietny akt, tak aby sme neoslabili jednoznačnosť symbolickej výpovede. 
Pri návrhu sme zohľadňovali jednoduchosť budúcej údržby, realitu okolitej zástavby a možnosť

zázemie pre záhradné práce, kompost, sklad nástrojov, záhradnú hadicu.
 Zadná časť pozemku je od Pamätníka celkom oddelená a je tam umiestnené hygienické zázemie a

„„preživšia““a „„doviata““s jemnými korekciami od profesionálov nenásilne doplnená smútočnými
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7  ZÁZEMIE AREÁLU
6  HOSPODÁRSKA ZÁHRADA
5  OCHOZA " RAJSKÉHO DVORA"
4  VODNÁ NÁDRŽ NA EKOLOGICKÉ KLADENIE SVIE±OK
3  KULTIVOVANÁ PREŽIVŠIA A NÁLETOVÁ ZELEŇ
2  MLÁTOVÝ POVRCH 
1  ÚSTREDNÝ PRVOK PAMATNÍKA

V PRÍPADE PREDNÁŠKY
UKÁŽKA MOŽNOSTI POUŽITIA 
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