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kadunud ingel
Liialdus moonutab tõe alati ära. Ka kõige tõesemast tõest jääb alasti narrus järele.
(Jaan Kross "Wikmani poisid" , 1988)

aeda näeb läbi nelja aiaaugu, mis
asuvad piirdeaia kolmel küljel

Hõlmine ogakurk

Grafiti on joonistatud piirdeaia siseküljele.
kriipas Mattias-Johann Vlassov

PARADIISISAED
1,8m plankaed on kogu ulatuses suletud,
aeda saab piiluda vaid läbi nelja taras
oleva aiaaugu

"Kurja juur"

SALASILMAGA on ingel visanud keksu

Tõelistele küsimustele pole
vastust, neist saab vaid
kõrgemale tõusta. (Peeter
Sauter)

KAITSEINGEL ilmub tarale kui inimene
piilub aeda läbi seinas oleva augu.
Piirde siseküljele on joonistatud
ingli kuju, mille peaosa on aiast välja
lõigatud.

"KURJA JUUR" e
Kangur-uniohakas
Aia servas, ussikeelte keskel asub
puidust pink, kuhu on ununenud õunasüda
TEGELASED AIAS
Teelehtjas ussikeel / Echium plantagineum/12 tk
Suur teeleht Rubrifolia / Plantago major Rubrifolia/ 8 tk
Kangru-uniohakas / Dipsacus sativus/ 5 tk

EKSPLIKATSIOON
purustatud kivklibu 44m2

PIIRDEAED
Hööveldatud puidust (18x70mm) tihe 1,8m
kõrgune piirdeaed. Maapinnale kinnitub
aed postvundamendiga.
SÜDAMETUNNISTUS

1,8

PURUSTATUD KIVIKLIBUST KATE
0,1

betoonplaadid 30x30cm 27 tk

TEGELASED AIA TAGA
Kaunis kipslill / Gypsophila elegans/ 3 tk
Sile torbiklill / Mollucae laevis/ 9 tk
Aed kuukress e dollarilill / Lunaria annua/12 tk
Lilltubakas / Nicotiana alata/6 tk
Verev sõrmkübar / Digitalis purpurea 7 tk
Muskus kassinaeris / Malva Mochata/ 3 tk
Verev lehtertapp / Ipomoea purpurea/ 2 tk
Mets-lõosilm ''Pompadour'' / Myosotis sylvatica/ 12 tk
Harilik sinihelmikas "Heidebraut" / Molinia caerulea/ 1 tk
Gladiool / Gadiolus 4 tk
Hõlmine ogakurk / Echinocytistis lobata 3 tk

killustik 10cm
peenravaip
tihendatud maapind

lausistutusala püsikutest 9,5m2
püsikud vabakujuliselt killustiku sees 6m2
1,8m kõrgune piirdeaed 22jm
aiaauk piirdeaias
seljatoega istepink 1tk
grafiti piirdeaia siseküljel
Riia mnt 60a-2 Pärnu
tel. 51 615 93
kati@hyyp.ee
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Kurja juuriva labida varrel ripuvad ingli tiivad
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