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Minu idee on luua koht, kus saab vabalt ise uurida ja
avastada. Osa sellest on kahe erineva tasandi loomine, kus
saab minna ka tasandite vahele. Selline koht julgustab ise
tegevusi leidma ja teistega suhtlema, samas mitte täiesti tühi
olles. Saab istuda ning on eraldi kohad, kuhu nt toiduautod
saavad pindu rentida. Koht ei ole ka ülemäära tehislik ja
omab huvitavat lisa A-kuubikute näol. Siin on ka lastel väga
huvitav mängida (joonis 2).
Siinsed tegevused on järgmised aasta läbi:
- Istumine
- Teistega rääkimine
- Looduse nautimine
- Kõndimine
- Trepi tegemine (mis on tänu tasanditele huvitavam ja
vaheldusrikkam)
- Paadi randamine
- A-kuubiku kasutamine
- Toidu söömine ja ostmine (osta saab renditavatel aladel
olevatelt müüjatelt)
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suvel:
- Jalgade vette panemine
- Teise tasandi aluse uurimine
- Päevitamine
talvel:
- Uisutamine
Kõige suurem element on tee. See on tehtud taaskasutatud
materjalist ja puidust, kui taaskasutatud materjali ei jätku.
Samast materjalist on tehtud ka ülejäänud pinnad. Eelistus on
puidujääkidel, kui materjali taaskasutatakse.
Umbes pool pargist on kaetud taimestikuga. See ei ole muru
mitmel põhjusel: muru on igav vaadata, muruga on igavene
dilemma, sest iga kord, kui selle peal ollakse, muutub see
koledamaks, aga kui seda mitte kasutada on see mõttetu ja
muru ei ole kohalikele liikidele hea elupaik, eriti niidetult. Lisaks
nõuab muru pidevat hooldust. Minu ideel on selle alternatiiviks
lihtsalt taimede kasvama laskmine. Sinna saab ka istutada
kui kohalikule kogukonnale see meeldib. Alal, mis on kaardile
märgitud kui “maapind” on esialgu ainult muld ja üksikud
kivid.
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Žürii kommentaar: Tegemist on eritasandilise lahendusega,
millel on kunstile omast kihilisust, võimalusi erinevalt ja isiklikult
suhestuda. Jõeäär ja pargiala on põhjalikult läbi töötatud ja
esitatud väga hea graafikaga. Töö tugevus on läbimõeldud
ja keerukas ruum, mis jätab kasutajatele valikuvabaduse
ja avastamisvõimaluse, kuidas parki kasutada. Haljastusele
on lähenetud väga ökoloogiliselt – murule on eelistatud
looduslikke isetekkivaid taimekooslusi.
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