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Kathryn Gustafson

_americká záhradná architektka a umelkyňa

_narodená v r. 1951, Yakima, Washington

_vyrastala v regióne obkolesenom prírodou,horami, 

_základy návrhov pramenia z jej spomienok na detstvo,

vzdelanie

_University of Washington v Seattli-štúdium aplikovaného umenia

_Fashion Institute of Technology v New Yorku

_Ecole Nationale Superieure du Paysage vo Versailles

znaky tvorby

_modelovanie a pretváranie krajiny

_zámer vytvárať harmóniu, pokoj a balans medzi človekom a prírodou

_abstrakcia 

_design ovplyvnený jej predchádzajúcim povolaním módnej návrharky

ocenenia

člen Kráľ. inštitútu britských architektov

čestný královský dizajnér pre priemysel

medajla Francúzskej akad. architektúry

chrysler design award

tucker design award

....
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Gustafson, Guthrie, Nichol

_založená v Seattli v roku 2000 spolu s Jennifer Guthrie a Shannon Nichol

_projekty v USA a v Ázii 

_snaha o prepojenie prírody kultúry a histórie

_volia nezvyčajné miesta, napr. strechy, diaľnice..

_založenie dvoch firiem

Kathryn Gustafson
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Gustafson, Porter

_založená v roku 1997 v Londýne spolu s Neilom Porterom a Mary Browman, ktorá sa pridala v roku 2002

_medzinárodné projekty v UK, Ázii, Európe a na Strednom Východe

_projekty siahajúce od 1 km dlhého Westergasfabriek Culture Park v Amsterdame

až po interiérovú krajinu "Veľkého skleného domu" v Národnej botanickej záhrade vo Walese

_momentálne pracujú na krajinotvorbe miest ako je Singapúr, Jeddah, Bejrút alebo Liverpool

_kontrast medzi ľudmi a okolím pomocou vytvárania prekvapenia a zároveň zmyslového zážitku

Kathryn Gustafson
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-umiestnenie v juhozápadnom krídle Hyde parku, 

južne od Serpentine Galery

-otvorenie v júli 2004 za účasti královnej Alžbety, 

princa Charlesa a Dianiných synov 

-celkové náklady predstavovali 3,6 miliona libier

-oválna kamenná fontána 50 na 80 metrov

-pozostáva z 545 kusov žuly

-žulová priekopa je v hlbke 3 az 6 metrov, osadená

na jemne svažitom teréne

Diana, Princess of Wales
Memorial Fountain
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idea

_koncept "Reaching Out-Letting In"

_energia rozbiehajúca sa von, no v rovnakom čase 

ťahá ludí dnu

_ zdroj vody je umiestnený na najvyššom bode 

fontány, odkiaľ je vypumpovaných 100 l vody za sek.

_voda uteká dvoma smermi-východným a západným, 

jedna strana fontány klesá jemne ku koncu oválu s 

malými vlnkami, naopak druhá sa skladá z rôznych

schodíkov, kaskád, kriviek a iných tvarov, čo vytvára 

zaujímavú hru vody

_tieto 2 strany maju symbolizovať dve tváre Dianinho 

života - štastné časy a nepokoj.

Diana, Princess of Wales
Memorial Fountain
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návrh prešiel viacerými štádiami:

_prvý model pamätníku a komplex textúr, vzorov a 

vodných prvkov na jeho povrchu,

ktoré by vodu vírili, kolísali, hádzali či vlnili ako tečie 

určeným smerom,

čo takisto zahrňovalo návrh vodných trysiek

_nasledoval model pamätníku z hliny a rearanžovanie

okolitého terénu okolo fontány,

_tento model bol naskenovaný 3D snímačom a 

následne z neho boli spravené rezy 

a prepracované detaily (1.krát v architektúre sa 

použila táto technológia prevzatá

a adaptovaná z aplikácie pre automobilový priemysel)

_počítačovou technológiou sa ďalej určil počet a poloha 

jednotlivých kusov kameňa,

_takto boli virtuálne kamenné bloky posunuté na výrobu

Diana, Princess of Wales
Memorial Fountain
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Human Rights Sqaure

-Evry, Francúzsko

-dokončené v roku 1991

-námestie formuje centrum mesta Evry,

susedí s bulvárom Coquibus, novou radnicou a 

katedrálou od Mária Bottu

-časť námestia je postavená na podzemných

garážach, čo vyžadovalo

vstup vozidiel a peších v rámci námestia



Human Rights Sqaure

_priestor je pojatý ako miesto pre nepretržitý a

dynamický výraz-pre hru, umelecké predstavenia 

a iné udalosti

_priorita je daná peším a dopad ciest je umenšený

_ľahko tónovaná granitová dlažba bola vybraná na

zvýraznenie okolitých budov

_jazierka, vodné trysky a výstuha zeleňou dopĺňajú

námestie, svetelné efekty dodávajú mu

divadelnú atmosféru
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The Lurie Garden

"Veľkolepý príklad okrášľovania mesta, ktorý oslavuje 
ducha nového milénia v Chicagu"

Mayor Richard M. Daley 

-Chicago, Illinois, USA

-dokončené v 2004

_ záhrada o veľkosti 1 ha nachádzajúca sa na  južnom 

konci  Millenium parku

_spolupráca s Pietom Oudolfom a Robertom Israelom

_pozostáva z kombinácie trvaliek, cibuľových sadeníc, 

krovov a stromov

_záhrada stála 13,2 mil. dolárov, celkové ročné náklady

na na údržbu a opravy predstavujú 10 mil. dolárov

_pomenovaná po Ann Lurie

_ozrejmuje dynamiku prírody, ale väcšinou je farebná od 

júna do jesene
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The Lurie Garden

symbolika

_záhrada pozostáva z 2 platní-princípov

-tmavý princíp predstavuje históriu Chicaga pomocou 

tieňomilných rastlín, kde im kombinácia stromov

poskytuje tieňovú klenbu

-svetlá platňa neobsahuje žiadne stromy, prezentuje 

budúcnosť mesta so svetlomilnými trvalkami, ktoré

rozkvitajú v teple a na slnku

_svetová záhrada bola nevyhnutnou súčasťou parku, 

keďže mesto Chicago sa

prezentuje mottom "Urbs in Horto", čo v latinčine

znamená "mesto v záhrade"

_záhrada takisto vzdáva hold prezývke Chicaga od 

Carla Sandburga "Mesto velkých ramien„

so 4,6 m vysokým živým plotom, ktorý chráni a 

uzatvára 

trvalkovú záhradu na dvoch stranách



Tvorba krajiny a záhrad 1                                                              
Valéria Polakovičová, 2008/2009

The Lurie Garden

materiály

_ všetky vrúbenia, kamenné schody, schodiskové 

odpočívadlá a obklady stien využívajú vápenec zo

stredozápadu US

_ žula je použitá pre dlažbu a taktiež obklady stien,

ktoré pri osvetlení naberajú červenkastú farbu

_ drevené lavičky a nábrežné chodníčky

_ z kovov sa využíva  mosadz, bronz a oceľ
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Swiss Cottage

_ dok. v marci 2006, Londýn

_ umiestnenie v srdci ansámblu budov miestneho 

významu ako verejná knižnica, nové centrum voľného

času, divadlo, komunitné centrum, kancelárie, bývanie

_ v strede parku je vodný prvok určený pre hru ako 

i vizuálnu drámu - trysky umiestnené v 30 stupňovom

uhle emitujú 15 metrov dlhé prúdy vody presahujúce

obdĺžnikový bazén

_ v riešení návrhu sa takisto nachádza plytký bazén

umiestnený na severnom konci, ktorý môže byť 

vypustený odvodňovacími ventilmi, vytvárajúc tak

suchý dláždený povrch
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Swiss Cottage

_ prítomnosť a absencia vody poskytujú priestor 

pre aktivitu i pokoj  

_ silne tvarovaný terén spolu so sviežim 

osadením rastlín poskytujú pozoruhodný 

kontext pre vodný prvok

_ v centre parku sú posádzané rôzne druhy 

javora, ktoré sa vyznačujú svojou farbou

najmä na jeseň

_ rastliny pozdĺž západného, slnku čeliaceho

kraja sú dominantné žiarivo ružové a vonné,

ide predovšetkým o čerešne a ruže

_ 2 pešie chodníky spájajú hlavné miesta

stretávania sa, ktoré uzatvárajú otvorený

priestor


