Az iroda bemutatása
Az iroda gyökerei a 80-as évekbe nyúlnak vissza, ekkor tervezte Kuhn László első
kertjeit. Ez családi hagyománnyá vált, majd megalakult a Gardenworks, egyesítve a
korábbi évek tapasztalatát és szaktudását az új technikai megoldásokkal és a fiatalos
dinamizmussal.
A tájépítész hivatást leginkább úgy éljük meg, mint a régi korok kézműves mesterei,
ahol a formaképzés és a design fontos ugyan, de mégis a használhatóságon és az
egyszerűségre való törekvésen van a hangsúly. Szeretjük a formabontó
megoldásokat, azonban az alkotási folyamatot nem a művészi önmegvalósítás vezérli,
hanem az ökológiai fenntarthatóság szempontjai mellett maguk az emberek (a
szabadterek használói) kerülnek a középpontba. Így a tervezés során a megrendelői
igényekre szabott egyéni, időtálló megoldásokat keressük. A tudatos, az érzékekre is
ható térformálásnak köszönhetően az általunk tervezett izgalmas formavilágú tereket,
kerteket az emberek szeretik használni, elidőzni bennük, hiszen tartós és tartalmas
időtöltésre adnak lehetőséget.
Irodánk az utóbbi években mind szakmai tapasztalatokban mind tájépítész alkotókban
gyarapodott. András 2015. decemberétől Debrecen főkertészeként alakíthatja
érdemben Magyarország második legjelentősebb városának zöldfelületi fejlesztéseit,
Judit pedig a Szent István Egyetem Kert– és Szabadtér Építészeti Tanszékén oktatva
segíti a jövő tájépítészeit céljaik eléréséhez. A Gardenworks budapesti irodájában
jelenleg nyolc tájépítész dolgozik, 2016 augusztusában pedig Debrecenben megnyitott
a Gardenworks második irodája is.
Our company
The company traces its roots back to the 80’s, when László Kuhn started to deisgn his
first gardens. Later on his son, András and his colleague, Judit joined him and together
they established the Gardenworks Company, where the professional experience got
merged perfectly with technical innovations and new garden design trends.
Being a landscape architect can be compared with being master craftsman from old
time, when the importance of simplicity and functionality were the mostly emphasised,
while the design seemed to be less significant. Our manner of planning is defined by
usage of well functioning, often unusual design elements, nevertheless our plans are
not determined to be only professional manifestations, though the main aim is to satisfy
all the needs of the public who is about to use the space, whilst our projects also take
into account the ecological sustainability. Our way of planning in this manner helps us
to create public spaces that offer various ways to relax, recreate and enjoy all the
advantages of the designed green space. Our plans are intentionally designed to make
effect on all of human senses, our designs focus on having benefit of all the possible
functions of a given space such as recreation, passing by or daily use.
We are seeking to obtain more knowledge and experience to widen our skills in the
field as landscape architects. The best example of our concept is that András has been
working as the head landscape architect of the second most important city of Hungary,
Debrecen since December 2015. Judit is working at the University of Szent István,
Faculty of Landscape Architecture, her work helps all the future landscape architects

to achieve their aims in the field. Our company has been recently employing more
landscape architects, and we also have been gaining more and more
experience.There are currently 8 landscape architects working in the office located in
Budapest. In August of 2016 there was opened another branch office in Debrecen too,
which has been functioning since then.

