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Tabuľka bilancií

1 020

169 12 2028

825 3 2475

26 400 10400

SPOLU 1 020 14 903

2 3000 6000

15 200 3000

SPOLU 9 000

poznámka
množstvo

= m2

jednotková

cena = € / m2

celková

cena = €

Bilancia ploch

Bilancia prvkov

Spevnené plochy

Plochy zelene

Zastavané plochy

pobytové a pešie plochy

zelené plochy a plochy so zeleňou

objekty, prvky a architektúra návrhu

celkové riešené územie

Umelecké diela

Iné

podľa návrhu (umelecké diela a iné prvky)

podľa návrhu (mobiliár, vzrastlá zeleň, iné prvky)

m2 € / m2 €

ks € / ks €

1 2

4 5 6

7 8 9

3

situácia 1:2000

Múr nárekov, Jeruzalem Les, SlovenskoDie Lebenden und die Toten, Anselm Kiefer

situácia 1:200

rez 1:200

Existujúce objekty na pozemku demolujeme Stavebnú suť znovu využívame Na mieste nálezu tiel umiestňujeme obhorené kmene

V zadnej časti pozemku je monument slobody slova Medzi pozemkom a ulicou sa nachádza múr nárekov Cesta na pozemku je vysypaná stavebnou suťou

Vysádzame 11 stomov ako symbol kontinuity Pozemok je obohnaný plotom z tehál z pôvodných objektov Zostávajúce peniaze budú investované na zlepšenie

peších komunikácií v obci

Vzplanuli dva stromy, zhoreli.

Dej sa zmena, prosím, dej sa. Oplakaj a nezabudni na nich.

Opýtaj sa slobody na jej prítomnosť.

Požiadaj o ticho, prebuď sviečku a dôveruj plamienku,

že nespáli celý les, pretože sloboda múry v ceste nevidí.

Počúvaj praskanie vetiev a sutiny pod nohami pri každom

tvojom kroku.

Aj pusto je súčasťou hustého pralesa.

Popraj Slovensku silu a odvahu.

axonometria

GSEducationalVersion



GSEducationalVersion

Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači - na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 02

Vzplanuli dva stromy, zhoreli.

Dej sa zmena, prosím, dej sa. Oplakaj a nezabudni na nich.

Opýtaj sa slobody na jej prítomnosť.

Požiadaj o ticho, prebuď sviečku a dôveruj plamienku,

že nespáli celý les, pretože sloboda múry v ceste nevidí.

Počúvaj praskanie vetiev a sutiny pod nohami pri každom tvojom kroku.

Aj pusto je súčasťou hustého pralesa.

Popraj Slovensku silu a odvahu.

Prvá videoprojekcia bude znázorňovať život a

prácu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Druhá videoprojekcia bude zobrazovať čin hrôzy

Tretia videoprojekcia ukáže reakcie po celom

Slovensku

Štvrtá videoprojekcia bude premietať text

Vstupný múr bude slúžiť pre odkladanie sviečok, vzkazov, vencov, apod...

Miesto pre zhromažďovanie a konanie pietnych akcií
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