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Az Orczy kert történeti hagyományait figyelembe vettük. A kert történeti értéke nyilvánvaló. Az új - egyetemi és
közösségi - funkciók maradéktalan érvényesítése érdekében azonban a hajdani térszerkezet, funkciók és kerti elemek teljes visszaállításától eltekintettünk.
Az eltérést egy esetleges kert- vagy kertrész-rekonstrukciótól nem csak az új funkcionális elemek és használói intenzitás indokolja. Bár az Orczy kert története részben feltárt, a rendelkezésre álló anyag mégis szegényes ahhoz,
hogy egy teljes körű kertrekonstrukciót hitelesen alátámasszon. További kertrégészeti és archív kutatásra lenne
szükség ahhoz, hogy bizonyos rekonstruálandó kerti elemek – amelyekről az örökségvédelmi tanulmány is említést
tesz – pontos helyét, anyaghasználatát bizonyossággal ismerjük.
A pályázati anyagunkban a „gyűrűn” belül elhelyezkedő kert történeti értékét értékes faállományának megtartásán
túl az épülethez való viszonyának megfogalmazásában, és felújított térszerkezetében látjuk.
Mindezek fényében a pályázat anyag keretében olyan megoldásra törekedtünk, amely a Petri Bernhard féle hajdani
szentimentális kert reformkori – a Ludovika épületét már magába foglaló – képét, térhatását és közlekedési rendszerét, azaz a 19. század első felére, közepére jellemző tájképi kert hangulatot és jelleget közvetít a mai látogatók felé.

bemutató tabló

...találkozzunk a Brunszvik Teréz padoknál...

Egyedi bútorok koncepciója
A kertbe telepített ülőbútorokat ötvöztük a kultúrtörténeti séta kialakításának lehetőségével.
Az ülőbútorokat ‘betűdesign’ felülettel alakítjuk ki, amit kiegészítünk egy bemutató tablóval.
A tartalom tervezésére az alábbi három tematikát ajánljuk:
• idézetek a hon- és rendvédelem, illetve a közszolgálatság témakörében példaértékű emberektől.
• fontos történelmi dátumok, események
• Ludovika nevezetes diákjait bemutató felületek
A látványrajz csak a hangulat bemutatása, a végleges tárgyak tervezése professzionális elmélyülést igényelnek.

Főbejárat a Nagyvárad tér felől

Hosszútávon a faállománykezelés célja, hogy a főbejárat
felől rálátás alakuljon ki az országzászlóra.

Látványterv az étterem teraszáról

Látványterv a tópartról

Alakuló tér az országzászlóval

Látványtervek

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERVPÁLYÁZATA 2012

Látványtervek

4

