
Projekt 12: Záhrada symbolov 

Prostredníctvom záhrad a rastlín samotných je možné vyjadriť určitý symbol, posolstvo 

či odkaz. Dokonca aj pripomenúť udalosti a históriu miesta. Jedným z miest, v ktorom 

sa spája história so súčasným umením, je Dom umenia (Štátna filharmónia Košice). 

Dnes sa v tejto budove organizujú koncerty vážnej hudby pre verejnosť aj pre školy, 

promócie, súkromné akcie a silvestrovské oslavy. Dom umenia je však bývalá 

synagóga. Vedľa dnešnej budovy Domu umenia bola pred tým v 19. storočí 

postavená neologická synagóga . Boli teda dve synagógy.  Staršia bola zbúraná a tá 

zachovaná bola prispôsobená na účely filharmónie.  

 

Spomínané miesto má bohatú náboženskú aj kultúrnu históriu. Na prvý pohľad tomu 

ale nič nenasvedčuje. Priestor pred budovou tvorí omšelé námestie so starou žulovou 

dlažbou a niekoľkými ostrovčekmi zelene. V nich rastú smreky pichľavé a v jednom je 

sezónna kvetinová výsadba tulipánov a letničiek. Súčasťou priestoru je aj fontána v 

podobe umeleckého diela. Celá plocha pred Domom umenia patri podľa katastralnej 

mapy židovskej obci a nie mestu.  

 

 

Pohľad na Dom umenia a námestie pred ním. Zdroj foto tu. 

 

 

Street view. Na celej ploche námestia 

prevažuje spevnená plocha a zelene je 

minimum. V popredí vidno kvetinový 

záhon.  
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Nezaslúžila by si takáto inštitúcia reprezentatívne okolie a vstup? Predstavujem si to 

nasledovne. Námestie by bolo rozdelené na niekoľko ucelených plôch s modernou 

zeleňou a chodníkmi medzi nimi. Pred samotným vchodom a schodmi by bol 

ponechaný väčší priestor z dôvodu zhromažďovania sa ľudí pred a po vystúpeniach.    

 

 

 

Filharmonická záhrada v Baku v Azerbajdžane. Na fotke vidno zelené plochy v oblých 

krivkách rozdelené chodníkmi. Zdroj foto tu. 

 

Súčasťou výsadby bude parter (záhon z tvarovaného živého plota) v tvare Dávidovej 

hviezdy, ktorý pripomenie židovskú minulosť. Odvážnejším riešením by bolo celú 

plochu námestia prispôsobiť tomuto tvaru a cestičkami tak vytvoriť hviezdu.  

 

 

Parter v tvare Dávidovej hviezdy v španielskej Granade. Zdroj foto tu. 
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Príklad riešenia priestoru usporiadaného v tvare hviezdy. Zdroj foto tu. 

 

V oboch možnostiach navrhujem vo vzniknutých trojuholníkových záhonoch zobraziť 

prvky hudby. A to prostredníctvom osádzaných hudobných nástrojov alebo sôch 

hrajúcich na hudobný nástroj. 

 

 

 

Krásny príklad ako osadiť hudobný nástroj, tu konkrétne katarantom. Zdroj foto tu.  
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Ozelenená socha v botanickej záhrade v San Diegu. Zdroj foto tu. 

 

Okrem toho je vhodné do života záhrady zapojiť aj verejnosť a to prostredníctvom 

inštalácie jednoduchých nástrojov, ako sú drevené xylofóny, zvonkohry či bubny. 

Inšpiráciu nájdete na tejto stránke. Celkovo tak môže vzniknúť priestor plný vizuálnych 

a zvukových podnetov, ktorý zároveň pripomenie históriu miesta. Záhrada symbolov 

prinesie hudbu z filharmónie na ulicu.  
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