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a területen funkcionalitásán túl eésődleges szerepet kapott a 
kortárs formavilágnak és szellemiségnek való megfelelés
a terv fesztiválköntösben kívánja népszerüsíteni a közössé-
gi kertészkedés lehetöségét és a benne rejlöő közösségre 
és élövilágra gyakorolt jótékony hatását, kihangsúlyova 
mindazon tényeket melyek elengedhetetlenek a fenn-
tarthatóság fényében való lábnyomcsökkentö életvitel 
kialakításához
egyaránt informatív, innovatív és egyedi, mind 
müködését, minde formavilágát tekintve, s le-
hetöséget nyújt minden olyan fesztiváltevéke-
nység lebonyolitisához, mely feledteti a másna-
pos életuntság tényét az idelátogató külföldiek 
és állampolgárok részére egyaránt, mind kint, 
minde bent, mind nappal, mind éjszaka...
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sziget. garden. at night.

a kedvezö adottságokkal bíró terület alapvetöen árnyas mi-

voltával képez vonzeröt, így számos pihenésre alkalmas felület 

ad lehetöséget a napközbeni kikapcsolódásra

a pihenöfelületek elérése feltételezi a kerten való végigh-

aladást, így akarva, akaratlanul szembetalálkozik a láto-

gató a növényvilág, s a közösségi növénytermesztés 

rejtelmeivel

 az ábra a térszerkezet részleteit, berendezési tárg-

yait tárja fel, fontossági sorrendben szemléltetve 

az egyes elemeket, kezdve az adottságként 

kezelhetö koros és új telepítésü faállománn-

yal, majd az épített és használati lemekkel, 

bútorokkal, megukba foglalva a lényeget 

jelentö növénykazettákat

a struktúra csúcsát az artisztikus elemek 

képezik, úgy mint a világítástechnika, 

valamint a vezetö, határoló és teret 

képzö kötélrendszerböl kialakuló 

háló

a részletrajzok a szerkezet 

egyszerőségét és mobil-

itását kívánják bemutatni, 

mely az épített elemek 

alapvetését jelen-

ti, az újrahasznosí-

tottságon, valamint 

ú j ra h a s z n á l -
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THE COMMUNITY GARDEN.

a kert alapvetö célja az információátadás, így a pavi-
lonok, valamint a térhatároló falfelület egyaránt jelen-
tenek lehetöséget a széleskörő ismeretátadásra, mely-
et az ágyásokban elhelyezett infotáblák egészítenek ki
a tematikus ágyások, tematikus információ közöl-
nek, az alapoktól egészen a járatasabb kertészek számára 
releváns információkon át az érdekességekkel bezárólag

a kert egésze az újrahasznosítás és ökotudatosság 
dicsöségét hirdeti
maguk az éípetett elemek újrahasznált zsaludeszka 
építmények, az információáradat egésze pedig mind 
a szemléletformálást célozza, az újrahasznosítás, a bio 
termesztés, valamint a biodiverzifikáció, így az élövilág 
minden résztvevöjének és sokféleségének fontosságát 
taglalja

információfüggö korunk elengedhetetlen kiegészítö-
je a digitális információátadás lehetösége, így 
a wi-fi hozzáférés a kert alapvetö szolgáltatása
e lehetöségre felfüzve csempészhetö a sziget mindennapjaiba a mo-
bil alkalmazásra készített játék mely a közösségi kertek, s a növényvilág 
rejtelmeibe enged betekintés, játékos, vetélkedö formájábanő

a számos közösségi tér egyértelmü lehetöséget nyú-
jt a napi pihenésre, eszmefuttatásra, vagy épp közös sörözésre
a fent említett vetélkedök, ültetések, locsolások közös 
végrehajtása jó alapot nyújt az esti folytatáshoz, új 
barátságok, vagy épp fesztiválszerelmek szövödéséhez

a gerillamarketing jegyében osztogatott magkeverékek he-
lyszíni elültetése (gyorsan csírázó egyedekkel) már a fes-
ztivál végére kedves ajándékot és szuvenírt jelentenek
a növény locsolása, napi meglátogatása olyan vonzeröt jelent, mely nem 
csak az árnyékos pihenöfelületek miatt csalogatja vissza a látogatókat
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