Градински курс: как да си направим красива градина
Освен красиво и подредено място, вашата
градска градина - перваз на прозорец, тераса,
балкон, малък вътрешен двор, покрив на гараж или
интериор може да бъде нашият източник на
вдъхновение в ежедневието. Когато сте обкръжени от
красивото, нвие се чуствате и действате по различен
начин – релаксирате, зареждате се, вдъхновявамте се,
взимате иновативни решения.
Курсът може да се проведе като поредица от
дванайсет модула в логична последователност или да се формира индивидуална
програма според конкретната заявка и ситуация. Повечето модули са придружени от
малка енциклопедия от подбрани растения на съответната тема. Във всеки модул има
практическа част, в която прилагаме наученото за вашето конкретно пространство. Ще
имате възможността да си тръгнете с идеи, които веднага да приложите на практика, с
яснота и конкретика какво да правите във вашата градина, с ескизен начален проект
или с произведение на изкуството. И много вдъхновени и заредени! Целта на курса е да
се стимулира творческото у всеки.
Програма:
Първа част
1. Проектиране на градината ни: как да
съчетаем хармонично това, което искаме "да се
случва" в нея с композицията, която ни харесва.
- 3-те "какво" при проектирането на градината.
- Каква композиция да изберем?
- Какво можем да направим, когато имаме
предизвикателство като минимум средства, почва,
време, място или светлина.
- Практическа работа.
2. "Твърдата" част на градината и на балкона.

-

Практическа работа.

- Оформяне терена: терасиране, моделиране, наклони
на настилки и прощадки.
- Алеи и площадки. Видове настилки.
- Водата. Видове водни площи и ефекти. Изпълнение
и материали.
- Малки архитектурни детайли: перголи, беседки,
треяжи, шатри. Конструкция.
3."Меката" част на градината: видове растения и
тяхното място в градината и на балкона.
- Дървета, храсти, многогодишни и сезонни цветя,
катерливи и увивни растения, почвопокривни,
декоративни треви, рози, водни растения - как да ги
използваме оптимално в градината и на балкона.
- Композиция. Начин на аранжиране:акценти, в
групи, в съдове. Време и начин на засаждане. Рутинни
грижи за растенията.
- Практическа работа.

4. Аранжиране на плодовете, зеленчуците,
билките и ароматно-кулинарните растения в
градината и на балкона. Еспалиери.
- Правила за красиви и изискани билкова и
зеленчукова градина. Композиция.
- Подреждане на плодните дървета и храсти в
градината. Фантастичните дървета: еспалиерите - как
се правят, предимства.
- Билките. Начини на подреждане.
- Практическа работа
- Малка енциклопедия на билки и ароматно-кулинарни растения.
5.Оформяне на малки градини, тераси и балкони.
- Композиция. Особености. Класически и авангардни
решения.
- Настилки и осветление. Водни ефекти. Избор на
съдове. Избор на растения.
- Малка енциклопедия на подходящи за терасата
растения.
- Практическа работа.

- Практическа работа.

6. Поддържането на градината и терасата през
различните сезони. Как градината ни да е
ефектна целогодишно?
- Какво е необхидимо да правим в градината през
лятото, зимата, пролетта и зимата?
- Сезонните и луковичните цветя – най-колоритните
акценти. Композиция, засаждане, поддържане.
- Подрязване на растенията. Живи плетове и топиарни
форми.
- Малка растителна енциклопедия на сезонните цветя.

Втора част:
7. Цвят и текстура в градината и на терасата.
Видове градини.
- Цветни правила. Едноцветна и многоцветна градина.
Текстури. Класика и авангардност.
- Как да използваме елементи от: романтичната,
Мексиканската, Китайската, Зен, Мавританската,
райската и горската градина в нашата собствена
градина.
- Практическа работа.
8. Още за частите на градината:
- Поляната и моравата. Класика и авангардност:
Начини за правене на тревни площи. Поддържане.
Скулптурно моделиране на тревни пространства.
„Алтернативно”: мавританска поляна и тревни
заместители.
- Още за архитектурните елементи в градината:
Прегради, огради, пейки, чешми, барбекюта.
Конструкция. Стълби и стъпала в градината:
стил,видове, размери.

- Специфика на зимната градина: елементи, които правят градината ефектна и красива и
през зимата.
- Малка растителна енциклопедия на ефектни през зимата растения.
- Практическа работа
9. Градини на на слънце и на сянка. Лабиринти.
Озеленяване на ограничено градско
пространство.
- Как да си направим ефектна градина, ако мястото ни
е много сенчесто или много слънчево.
- Лабиринти. Видове. Засаждане и поддържане.
- Вертикални зелени стени: начини за вертикално
озеленяване. Конструкция. Покривни градини.
Екологични и практични предимства.
- Практическа работа.
- Малка растителна енциклопедия: растения за слънчеви и за сенчести места.
10. Класически и нестандартни начини за
аранжиране на растенията в интериора и
градината. Алтернативни градини.
- Избор на растения и начини за аранжиране на
растенията в интериора.
- Растителни паравани и зелени стени. Отгелждане на
растения без почва. Висящи градини. Растителни
картини. Поддържане.
- Форсираните растения – как да създадем желания от
нас годишен сезон.
- Малка енциклопедия на интериорни растения.
- Практическа работа
11. Ефектни и евтини градински и интериорни
решения с подръчни и рециклирани материали.
Алтернативни градини. Изкуство и скулптура в
градината.
- Семпли идеи за артистична и лесна трансформация на
градината и интериора. Красиви идеи за използване на
рециклирани и изкуствени материали.
- Изкуство и скулптура в градината. Алтернативните
градини.
- Практическа работа.
12. Екологичното изкуство: съчетание между
практичното и красивото. Възстановяване на
връзката между човека и природата.
- Природните цикли. Възстановяване на връзката на
човека с природата и космоса. Измерване на времето.
- Възстановяване на връзката на човека със земята.
- Възстановяване на културната история на мястото.
- Възстановяване на природната история на мястото.
- Артистично моделиране на терена: лендуъркс.
- Практическа работа.

