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BALKON WALK-ON

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji
Innowacyjność jest często rezultatem odpowiedniego postawienia problemu. Inaczej zadane pytanie daje w rezultacie zaskakującą 
odpowiedź. Taki właśnie było w przypadku tego balkonu. Kolejny upalny dzień lata spędzony w biurze i marzenie "gdyby tylko 
można było wyjść na spacer - właściwie nie wychodząc z biura" stał się inspiracją do stworzenia projektu zawieszonej w 
powietrzu ścieżki. To także jeden z pomysłów na zmianę smutnego podwórka - studni, na którą codziennie patrzymy z okien na 3 
piętrze, na nadanie mu nieco magii. Ścieżka stała się metaforą - jest kręta, wije się, nie prowadzi wprost do celu, zaskakuje, 
odpręża. Nasza ścieżka powinna więc swobodnie płynąć w przestrzeni - dając chwilę relaksu, wytchnienia, pozwalając na zmianę 
perspektywy. To zadecydowało o jej kształcie, który wije się i przeplata sam z sobą. Pozwala na relaksujący spacer "z biura do 
biura". Tęsknota za odrobiną zieleni sprawiła, że ścieżkę postanowiliśmy potraktować jak dużą doniczkę. Wypełniliśmy ją zwykłą 
trawą, która może rosnąć jak chce - w końcu to ścieżka.
Innowacyjność bywa także rezultatem doboru odpowiedniego doboru środków. Studnia, która było zalążkiem problemu - stało się 
inspiracją dla innowacyjnych rozwiązań. Podpory, ściany kamienic, mieliśmy ze wszystkich stron wystarczyło więc tylko ich 
dosięgnąć. Zacienienie sąsiadów ograniczyliśmy sięgając do samej idei ścieżki - która oprócz tego, że kręta jest przede wszystkim 
wąska. Jest więc 80 centymetrową wstążką zieleni wijącą się swobodnie w powietrzu. Od spodu wydaje ścieżka się jeszcze 
węższa dzięki podniebieniu z polerowanej blachy, która dzięki wygięciu jej w łuk, odbija obraz otoczenia rozmywając krawędzie. W 
innowacyjnych projektach często "form follows function" ale czasami "form follows fun" - tą ścieżką podąża nasz balkon.
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