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Chelsea
výstava záhradnej
architektúry

Už po stý raz privítal londýnsky areál Royal Hospital
Chelsea návštevníkov na najprestížnejšej výstave záhradnej
architektúry v Anglicku - Chelsea Flower Show. Nadväzujúc
na tradíciu, ani tento raz nesklamala. Opäť sa na nej
prezentovali nové trendy v záhradnej architektúre a bohatý
svet záhradných rastlín.
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elsea Flower Show
je zážitkom pre
každého, kto oceňuje zaujímavú architektúru, dizajn
a kvalitné výpestky okrasných a úžitkových
rastlín. Nemusíte byť pritom ani fanúšikom
záhradníčenia, výstava ohúri anglickou prívetivosťou, farebnosťou a spôsobom prezentácie
exponátov. Možno práve vplyvom 100. výročia dizajnéri upustili od ultramoderných minimalistických až strohých záhrad a načreli do
minulosti tradičných anglických vidieckych
záhrad, ktoré obohatili modernými prvkami.

Prestíž v podobe
ocenenia
Každý rok súťažia záhradní dizajnéri, umelci či floristi v rôznych kategóriách, ktoré
hodnotia členovia kráľovskej záhradníckej
spoločnosti. Dizajnéri sponzorovaní známymi inštitúciami popúšťajú uzdu fantázii
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zeleň

I geometricky ladený
pôdorys môže pôsobiť
harmonicky.

a ovplyvňujú módne trendy pre nadchádzajúce obdobie. Medzi najpopulárnejšie kategórie patria výstavné
záhrady, pri ktorých návštevníci môžu
obdivovať použitie netradičných materiálov či nových dizajnových riešení.
Najlepší dizajnéri si domov odnášajú
cenné medaily a, samozrejme, získavajú obrovskú prestíž.

Najlepší exponát
Za najlepšiu záhradu tohtoročnej výstavy vyhlásili Trailfinders Australian
Garden, projektovanú Phillipom Johnsonom s návrhom inovatívnej, trvalo
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udržateľnej záhrady - v ekologickom
koncepte do mestského prostredia.
Ekologický rozmer projektu podčiarkli
vodné rezervoáre, zachytajúce dažďovú vodu, či solárne panely. Umelecky
stvárnené štúdio, osadené nad záhradou, kraľovalo celej expozícii a už z
diaľky pútalo pozornosť. Pôvodné austrálske rastliny zároveň tvorili kulisu
masívnemu vodopádu.

Najatraktívnejšie
expozície
Modernú kompozíciu a štylizáciu
preniesli do svojich záhrad aj iní

I geometricky
ladený pôdorys
môže pôsobiť
harmonicky.

dizajnéri. O štýlovo najčistejšie a najzaujímavejšie kompozície sa zaslúžila
pätica architektov: Christopher Bradley-Hole, Nigel Dunnett, Chris Beardshaw, Robert Myers a Ulf Nordfjell. Vo
svojich záhradách majstrovsky skĺbili
tradičné prvky záhradnej architektúry (trvalkové výsadby, živé ploty či
vodné prvky) s modernými, umelecky
stvárnenými stavbami, oplotením alebo prvkami drobnej architektúry.

Okno v čase
Stým výročím výstavy bola inšpirovaná zaujímavá záhrada nazvaná „Okno
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v čase“, navrhnutá Rogerom Plattsom.
Vo výsadbovej schéme mapovala najpopulárnejšie rastliny, ktoré sprevádzali výstavu za uplynulých sto rokov.
Nechýbali skalky a rododendrony,
populárne najmä vo viktoriánskom
období, ani moderné rastlinné kompozície súčasnosti.
Bolo zaujímavé sledovať, akou cestou
sa pobral záhradný dizajn za uplynulé
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roky v zahraničí. Ľudia čoraz viac
rozmýšľajú ekologicky a svoje záhrady chápu nielen ako priestor pre relax a zábavu. A Chelsea Flower Show
ide dlhé roky príkladom - propaguje
rastliny, ktoré sú nielen krásne, ale
aj osožné pre včely a ostatnú faunu. Do pozornosti dáva aj možnosti
svojpomocného pestovania liečivých
byliniek, zeleniny i úžitkových rastlín,
ukazuje ako zachytiť dažďovú vodu
v záhrade a znovu ju využiť na polievanie.
Na domácej pôde o podobné trendy,
žiaľ, ľudia nemajú príliš veľký záujem
a svojmu okoliu nevenujú dostatočnú
pozornosť. Zdá sa, že tandem „tuje
a skalky“ bude ešte dlho formovať obraz záhrady v našich končinách... e
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