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1, 2. Ewing and Muriel Kauffman Memorial Garden е изящна част от Парка Кауфман 
(Kauffman Legacy Park) в Канзас Сити. Боядисаните в ярко, почти тюркоазеноси-
ньо стъбла на дърветата внасят екстравагантност в спокойната класическа 
градина. 
3. Проектът Laurentian Flora пред историческия манастир в Падуа, Италия, е 
вдъхновен от традиционния интерес на монасите към растенията и медицин-
ските им качества. Използвани са топки от синя юта с метална конструкция, 
поддържаща формата, пълни с лека плодородна почва и снабдени с поливна 
система. В дупки в ютата са посадени малки растения, отгледани от семена, 
донесени от Квебек. 
4, 5. Градината Hip Hop на Сюзан Херингтън звучи артистично със съчета-
нието на ярко, почти тюркоазеносиньо с бяла и черна настилка. Стъпки 
подканват посетителя да поскача (to hop) през деликатна, ажурна градина от 
вертикални стълбове с увит около тях хмел (hop). Като контраст другата 
част на пространството е театрална и статична – напомня декор на сцена. 
Върху тъмна настилка са подредени стойки, облечени в син плат с растения, 
цъфтящи със сини цветове. 

ции с лилаво и сиво, със сребристи 
и пъстролистни растения, които 
да допълнят основния цвят. Синя-
та градина въздейства като синя 
и когато в нея се използват бледо 
лимоновожълто или бяло. Расте-
ния със сини цветове има сред ед-
ногодишните и многогодишните 
цветя, храстите, дърветата и 
увивните. Съществуват и синка-
ви декоративни треви и почвопок-
ривни растения. Тъй като синьото 
е хладен и “отдалечаващ” цвят, с 
него може да се играе с перспек-
тивата. За отдалечаващ ефект се 
препоръчват по-светлите нюанси 
и по-дребните цветчета. А за при-
ближаващ – големи групи растения 
или такива с едри сини цветове.  
Много интересно изглежда модер-
ното тюркоазено, което ангажира 
вниманието и оживява обкръжени-

ето. Съчетава се добре с растения 
с неутрални, бежови и кафяви цве-
тове като треви и тръстики. Мно-
го ефектно е също в комбинация с 
жълти листа. Атрактивни миксо-
ве се получават с червено и розово 
– здравец, петунии и бегонии. Тюр-
коазеното освежава зелените ню-
анси, характерни за листопадните 
храсти и малки дървета, и изглеж-
да много кокетно с жълто-зелени 
иглолистни. В комбинация с тъм-
носиньо като теменужки, салвия 
и лобелия звучи класически морски. 
Въздействието от съчетанието 
на тюркоазени съдове с лавандула 
и бледорозови цветя е меко и жен-
ствено. А комбинацията между 
ярки оранжеви и жълти цветове 
(например невен, хелиантус, коре-
опсис, гайлардия) с тюркоазено съз-
дава свежо, спортно настроение. 3
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