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Изкуство в градината 
с подръчни 
материали

Вержиния Костова
С повече въображение и с минимални средства могат да се получат весели и  
артистични аранжировки за интериора, градината и терасата. 
Рециклирани стари материали, боя, камъчета, балони, пластмасови бутилки, въ-
жета напълно ще променят настроението, стига да има добри идеи. Декорация-
та може да бъде дълготрайна или по повод, но и в двата случая е ефектна тогава, 
когато е плод на неочаквани хрумвания. 

1, 8. ПЛАСТМАСОВАТА БУТИЛКА 
КАТО ИЗКУСТВО 
Най-простите битови предмети понякога 
могат да звучат съвсем различно. Един при-
мер за декорация с пластмасови бутилки. Те 
задължително трябва да бъдат много, еднакви 
и с еднакви цветя. Може да бъдат боядисани или 
пълни с цветна течност. 

2. ПОВТОРЕНИЕТО, 
МАЙКА НА АРТЕФЕКТА
Артистично впечатление 
най-лесно се постига, като се 
повтори един предмет няколко 
пъти. Например ярки кашпи с 
еднакъв вид растения. А защо 
вместо да аранжираме съдо-
вете с цветя на групи, да не ги 
“прострем” на опънато въже.  

Всичко в един цвят! Най-добре той да бъде 
силен и дори агресивен. Традиционните битови 
предмети, боядисани в нетрадиционни цвето-
ве, са най-ефектни. (3 )  

3. МОНОХРОМАТИЧНО
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4. LUCY IN THE FIELD OF GLASS
Ето как с прозрачни колби или стъклени пръчки можете 
да направите стъклено “поле” за своето парти.

5. ВОДА С НЕЩО 
Водата с нещо, което плува в нея, винаги стои добре. Създава илю-
зията, че предметът се движи. И тук важи правилото повече на 
брой и еднакви съдове. 

6, 7. БАЛОНИ – САКСИИ, САКСИИ – 
ПТИЦИ 
 По повод събитие пространството може бързо 
да се промени и с няколко десетки балона, от кои-
то са “израснали” цветя. За градинското парти 
пуснете висящи цветя или клетки за птици. 
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