Japonski vrt

Kje nas najdete?

Vrtnarstvo BOTANIKA

je povezan z religijo in spoštovanjem
do narave. Oblikovanje vrtov je
nastajalo po točno določenih pravilih.
Osnovno načelo je bilo: poglej v naravo,
ne posnemaj, povzemi bistvo.
Razvile so se tri temeljne oblike
japonskih vrtov: sprehajalni vrtovi
okoli ribnikov, suhi vrtovi (pesek
in kamni) ob budističnih templjih
in majhni hišni vrtovi. Načrtovanje
japonskih vrtov je potekalo po
določenih pravilih in principih.

VRTNARSTVO BOTANIKA
Drešinja vas 1
3301 Petrovče
Odpiralni čas v sezoni:

Japonski vrtovi so zasnovani v
mehkih linijah, organsko, ter se
zgledujejo po bližnji naravi.
Izbrane rastline so monokromatske,
sestavni del vrta so kamni, prodec in mah
ki so bistveni del japonske krajine.
Vrt je zamejen z ograjo, zidom
ali zimzelenimi rastlinami.
Kako in zakaj napraviti japonski vrt
v Sloveniji, vrt, ki je po svojem oblikovanju
rezultat drugačnega okolja in krajine,
religije, filozofije in kulture?

PON-PET 8.00-19.00
SOB 8.00-13.00

Informacije:
Maja: 041 990 650
Alen: 031 341 609
fax: 03 492 10 51
tel: 03 492 10 50

Posebna zahvala pri strokovni pomoči
mag. Alenka Kocuvan Polutnik

PREDSTAVITEV
JAPONSKEGA VRTA
info@vrtnarstvo-botanika.si
www.vrtnarstvo-botanika.si

EKOloško SLOvensko od nas za Vas!

Ker želite več.

EKO sadike, ureditve zunanje okolice, vodni motivi, vrtni center...
Pomemben del sprehajalnega vrta je ribnik z otoki. Nepogrešljiv temeljni
gradnik oblikovanja vrtov pa so kamni. Razvrščanje kamnov ima več pomenov
in kamni so v japonskih vrtovih imperativ.
Ne posnemaj, povzemi bistvo.

V vseh zgodovinskih obdobjih razvoja vrta, je eden najpomembnejših
elementov vrta pot, ki je speljana tako, da na vsakem koraku usmeri
človeka v novo prizorišče, v opazovanje
novih pogledov in razmišljanje.
V vsakem letnem času je prisotna
le ena barva. Med rastlinami ima
pomembno vlogo mah, saj se njegova
drobnozrnata žametna struktura
odlično sklada s skalami in kamnitimi
potmi.

Poudarki vrta so odvisni od letnega
časa, ko prevladuje ena sama barva:
pomlad se začne s cvetenjem češenj,
kasneje zacvetijo azaleje.
V jeseni poudarijo značilno podobo
obarvani javorji, pozimi kamelije.

V vrtu je močno zaznaven čas, ki se
izraža v spremembah štirih letnih časov
Predstavljen vrt upošteva principe
urejanja japonskega vrta, v omejenem
obsegu in z izbranimi rastlinami, ki so
prepoznavne v našem okolju.

Cvetoča češnja, (ki ima žal le svilene
cvetove), je prva znanilka pomladi.
Ccvetenje češenj se na Japonskem
praznuje kot praznik, hanami.

Vrtnarstvo BOTANIKA, ker želite več.

