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A - pôvodný stav
B- návrh
Dom spolu so záhradou, patrili Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Ich súkromie bolo však narušené.
Návrh rešpektuje ich súkromný priestor. Oddeľuje ho stenou. Priestor pred ňou je verejný a prístupný,
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záhrada za stenou patrí naďalej im. Nie je určená na pobyt a nevstupuje sa do nej. Môžme len pozorovať
ako rastie a zaplňa prázdny priestor.

...
“A vieš kto si ty?”
“Teraz som strom”
“Najradšej by som ťa vyťal!” (film: Záhrada 1995)
Tma v domoch bola osvetlená len sterilným svetlom pouličných lámp a drôty
vedenia pokryté inoväťou mali modrú farbu. Nekonečné línie ulíc sa strácali
v temnote doznievajúcej noci. Podišiel k betónovej stene, kde kedysi stával
dom. Nezostalo z neho nič. Zvetrané murivo, kusy železa, okná, dvere, stôl,
knihy, všetko, čo tvorilo domov, zmizlo. Všetko, čo bolo niekedy iného si
vzala smrť prichádzajúca v hodinách spánku. Usadil sa na lavičke obkolesenej
liatym betónom. Mráz stále dýchal skrz šedé póry. Krypta stvorená záchvevmi
úzkosti. Pozrel sa smerom do záhrady. Temnota v nej nevrhala žiadne tiene.
Masa čiernej smoly, sa pomaly hrnula k nemu.Členky oťažievajúce jej hustotou.
Viac nebol schopný spraviť krok. Zovreté ruky, zošité oči, svet priadol pod
svojim nákladom smrti skrz čierny a nevyspytateľný priestor. Na horizonte sa
objavil ružový pás brieždenia. Vtáci rána začali spievať. Dotkli sa jeho uší hlasmi,
ukotvenými v stromoch odhaľujúcich svoje kontúry v teple skorých lúčov. Vietor
ševelil v holých korunách a zvyšky popolavého mesiaca mizli. Temnota sadala
k zemi. Z trsov nevysokej trávy sa trúsili zvyšky vymrznutých stebiel, medzi
ktorými rašila prvá zeleň. Puky skvejúce sa bujnosťou. Keď odchádzal, dotkol sa
špičkami prstov betónu. Jedného dňa zvetrá ako ľudský život. Príroda pretrvá.
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Gradient záhrady - osadenie zelene

gradient záhrady - pozdĺžny rez

Ophiopogon planiscapus Niger

Cimicifuga Simplex James Compton

Eryngium Yuccifolium

Deschampsia Goldtau

Miscanthus Flamingo

Calamagrostis brachytricha

gradient záhrady - priečny rez

Eupatorium Purpureum

Pieris Japonica

gradient záhrady - pôdorys

Persicaria Amplexicaulis
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Sedum Matrona

Fraxinus Excelsior
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