VÝSTAVA

BUGA 2009 Schwerin
Podle informací na www.buga-2009.de připravila Eva Voženílková
Německá spolková zahradnická výstava BUGA 2009 bude otevřena od 23. dubna a potrvá do 11. října
2009. Letošní BUGA proběhne ve Schwerinu, hlavním městě Meklenburska-Předního Pomořanska.
Hned tři významné atributy ji vyzdvihují z řady ostatních, uspořádaných v Německu za více než 50
uplynulých let.
Spolková zahradnická výstava BUGA
2009 Schwerin v datech
termín: 23. dubna – 11. října 2009
očekávaný počet návštěvníků:
1,8 milionu
celkový rozpočet výstavy:
74,5 milionů EUR
z toho investiční náklady:
43 milionů EUR
celková plocha BUGA 2009: 550 000 m2
výstavní plocha: 39 500 m2
z toho sezónní výsadby: 10 000 m2
trvalkové výsadby: 39 500 m2
výsadby růží: 3 000 m2
výsadby rododendronů: 1 000 m2
hrobové úpravy a památníky: 2 500 m2
výsadby okrasných dřevin, ovocných
a popínavých rostlin: 4 000 m2
tématické zahrady: 2 000 m2
příležitostné výsadby, geofyty, lekníny:
1 000 m2
lekníny: 500 m2
zahrádky: 1 000 m2
prezentace GaLaBau: 500 m2
kryté expozice celkem: 4 000 m2

Kolonáda v Zahradě 21. století

Přehledný plán BUGA 2009 Schwerin
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Ústředním tématem expozice je historický vývoj zahradního
umění od 18. století dodnes. Tím je výstava ve Schwerinu v pravém slova smyslu “BundesGARTENschau”, tedy sktečně zahradní výstavou. BUGA 2009 bude také velmi kompaktní
přehlídkou, neboť všechny výstavní plochy a součásti jsou seskupeny okolo schwerinského zámku těsném sousedství historického městského jádra. Charakteristickým rysem výstavy budou tedy krátké pěší trasy. Kromě toho leží všechny zahradní
expozice schwerinské výstavy v bezprostřední blízkosti vody –
Schwerinského jezera s rozlohou 61,54 km2. Koncept výstavy
lze nahlížet také jako součást konceptu rozvoje města.
Základní plán výstavy tvoří sedm zahrad – sedm speciﬁckých
tématicky upravených prostorů.
Zahrada 21. století je nástupní plochou, který návštěvníky vítá
v geometrickém prostoru osázeném kultivary akátů, který ostrou hranou nábřeží bezprostředně navazuje na vodní hladinu.
Je prostorem služeb, klidu a shromažďování. Sloupová hala
vede na Plovoucí louku, jejíž přísně pravoúhle řešená plocha
poskytuje možnost pocítit vznášení na vodě. Pohledové osy vedoucí k zámku, hradu i historickému městskému jádru propojují zahradnickou výstavou s urbanistickým a architektonickým
dědictvím.
Zámecká zahrada je největší a mnohotvárnou zahradní expozicí výstavy, nabízí jednorázový vhled do vývoje zahradního
umění uplynulých staletí až k dnešnímu výkonu památkové
péče a naznačuje základní proncipy zahradní tvorby historických parků panských sídel. Na centrální barokní reprezentativní parter s čtyřramenným pravoúhlým vodním kanálem navazuje skleníková zahrada ve stylu anglického krajinářského
parku podle návrhu Petera Josepha Lenné. Základní hmotu vytváří majestátní stromový porost s obrovskými solitérami. Koruny stromů připomínající chrámovou klenbu přerůstají přes

historickou jízdárnu, obnovené průhledy otevírají nové pohledy
na schwerinský zámek. Do půvdní struktury je včleněna výstava
hřbitovní a hrobové tvorby, jakož i labyrint a dětské hřiště. Do
Zámecké zahrady je také umístěno hlavní kulturní zařízení spolkové výstavy ve Schwerinu - přírodní divadelní scéna.
Hradní zahrada se řadí k nejmalebnějším částem výstavy
v historicky nejstarším prostoru, kde byl roku 1160 Jindřichem, vévodou Saským, založen hrad. Její součástí je oranžérie z 19. století s litinovou konstrukcí, jediná v Německu,
která je vybudovaná přímo při hradní budově. Zahrada nabízí stylové proměny, terasovou zahradu ve stylu italské renesance, rozárium obnovené na původním místě, či prvky anglický krajinářský park s velkými trávníkovými plochami na
březích hradního ostrova, kde se při vykopávkách našly pozůstatky trámů a kůlů z opevnění slovanského hradiště z doby
před 1 000 lety. Teprve po roce 1990 zahájil zemský sněm
jako uživatel hradního komplexu obnovu založenou na historicky korektních premisách.
Kuchyňská zahrada obehnaná zdí z pálených cihel původně
zásobovala zeleninou a ovocem včetně banánů a citrusvých
plodů velkovévodský stůl. V souvislosti s výstavou byla funkce
zahrady částečně obnovena, i když s poněkud novým obsahem
– nejnovějšími odrůdami užitkových rostlin i popínavých růží.
V této zahradě jsou umístěny výstavní haly s proměnlivými expozicemi propojujícími minulost i přítomnost, krásu a užitek.
Břehová zahrada využila beze zbytku příležitost ztvárnit téma
vztahu vody a země. Návštěvníkům všech věkových kategorií
nabídne zážitek spojený s vodou – akci, pohyb, dynamiku, ale
i klid a uvolnění, k čemuž samozřejmě patří příjemné prostředí
gastronomických zařízení. Zahrada je propojena přes záliv jezera se Zahradou na Maštali dlouhým pontonovým mostkem.
Přírodní zahrada uzavírá na východě areál celé výstavy. Rozkládá se na částečně močálovitém území, průchod je umožněn také díky mostkům a lávkám, které vedou rákosím přes
porosty orchidejí nebo citlivě obhospodařované vlhké louky. Během trvání výstavy zde budou v rámci “Zelené školy” prezentována témata ekologické výchovy. Návštěvníci, zejména děti, zde
mají možnost dotýkat se v malé zoo domácích zvířat a dovědí
se mnohé jak o přírodě a přírodním prostředí, tak o kulturních
rostlinách, užitkových zvířatech a o původu potravin.
Zahradu na Maštali uzavírá z jedné strany břeh schwerinského jezera, z druhé strany klasicistní fasáda velkovévodských stájí. Ostrůvky výsadeb zasazené do travnatých ploch
parkové úpravy rámované skupinami stromů upoutají záplavou květin různých forem a barev. Jsou zde prezentovány
nejnovější trendy šlechtění a vizionářské myšlenky zahradní
tvorby, které jsou především inspirací pro pěstování širokého
sortimentu trvalek, růží, letniček, cibulovin a hlíznatých rostlin zejména v soukromých rodinných zahradách.
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu organizuje ve
dnech 15.–19. června 2009 exkurzi, v rámci které výstavu
BUGA 2009 mimo jiné navštívíme.
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