Projekt 6: Tulipánový festival
Jednoduchý projekt s veľkým efektom. Inšpiroval som sa Istanbulom, kde prebieha
tulipánový Lale festival každý rok v apríli. Reportáž tu. Podobné festivaly v menšom či
väčšom merítku prebiehajú po celom svete. Tulipány fascinujú ľudí už stáročia.
Jestvujú v rôznych tvaroch a farbách a na jar prinášajú sýte farby žiadané po dlhej
zime.

Tulipánový festival v kanadskej Otave. Zdroj foto tu.

Tulipánový festival v Ženeve. Zdroj foto tu.
Záhony tulipánov môžu byť vysadené prakticky na akejkoľvek zelenej ploche. Vhodné
sú však miesta, kde tulipány vyniknú, kde sa pohybuje veľa ľudí a kde sa ponúka
miesto na oddych či pre hry detí. Napríklad Mestský park pri stanici, park na
Moyzesovej ulici, Park Komenského, zelené plochy na hlavnej ulici, park v Kasárňach
Kulturpark a podobne.

V súčasnosti sú tulipány sadené len minimálnej miere na frekventovaných miestach
na Hlavnej ulici, na námestí Osloboditeľov a na ostrovčeku pri križovatke Watsonova
x Letná. V apríli až máji tak chýbajú výrazné farby a pocit, že jar je tu. Parky ostávajú
ponuré, chudobné na akýkoľvek kvietok. Jediným výrazným prvkom sú na jar
rozkvitnuté okrasné čerešne (sakury) v skupinkách na sídliskách a v alejách na Južnej
triede a Triede SNP.

Mestský park prešiel vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry Košice 2013
rekonštrukciou. Rozsiahle trávniky je vhodné oživiť farbami. Zdroj foto tu.
Základom festivalu by bola možnosť zúčastniť sa jeho prípravy pre každého. To
znamená, že v jeden deň prípadne týždeň v októbri by bolo na vyhradených plochách
možné dostať cibuľky a tam na mieste ich vysadiť. Zábava pre celú rodinu, pre páry či
pre každého, kto by chcel prispieť. Dosiahne sa tým zblíženie verejnosti s verejným
priestranstvom a pocit, že dotyčný osobne prispel ku skrášleniu svojho mesta pomôže
vytvoriť rešpekt a spolupatričnosť. Priemerná cena tulipánovej cibuľky je pri odbere v
tisícoch kusov len 0,074 €. To znamená každoročnú sumu len 740 € za 10 000
tulipánov. S použitím zvláštnych či špeciálnych viacfarebných odrôd to môže byť okolo
1000 až 1500 €. Pre mesto je to zanedbateľná suma.
Festival má v sebe prvok tajomna, pretože treba čakať pol roka, kým sa dostaví
výsledok. Na jar, napríklad aj v rámci Dní mesta Košice by festival prebiehal dva až tri
týždne. Typickým príkladom je park Keukenhof s výsadbami cibuľovín vinúcimi sa
pomedzi stromy. Masové farebné výsadby budú lákať ľudí do mesta, fotiť sa a

obdivovať svoju vlastnú prácu. Festival môže byť spojený s potulkami alebo
kvetinovými trhmi.

Park Keukenhof v Holandsku na vrchole krásy. Zdroj foto tu.

