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KONCEPT
Välkommen till Malmö Garden Show 2014 och en utställningsträdgård som är fylld av färger, former och olika
texturer i kubikformat - i massor. ”Kontrast i Kubiks” koncept spelar på intressanta möten mellan olika material.
Mötena står i stark kontrast mot varandra, mjuk ruffsig grönska mot hårt plexiglas och betong. Glansiga texturer
mot matta. Kontrastfärger som är varandras motsatser. Blått möter orange, grönt mot rött och intensiva krockar
dem emellan. Precis som i samhället uppstår i dessa möten något nytt och spännande. Detta förslag är inte en
plantering i ljuva pastelltoner där alla är lika. Här ser vi att olikheter ger mer! I all denna intensitet kan man slå
sig ner och njuta av mångfalden på sittkuber insprängd i ”Kontrasts i Kubiks” laddade yta.

VÄXTFÖRTECKNING
1. Actaea simplex ʼBrunetteʼ

16. Helictotrichon sempervirens

2. Anthriscus sylvestris ʼRawensvingʼ

17. Hosta sieboldiana

3. Aquilegia vulgaris ʼBlack Barlowʼ

18. Hosta sieboldiana ʼFrances Williamsʼ

4. Aquilegia vulgaris ʼBlue Barlowʼ

19. Iris sibirica ʼBlue Kingʼ

5. Aquilegia vulgaris ʼGreen Applesʼ

20. Onoclea sensibilis

6. Calamagrostis acutifolia ʼEldoradoʼ

21. Papaver orientale ʼAllegroʼ

7. Dahlia ssp.

22. Papaver nudicaule ʼGartenswergʼ

8. Descampsia cespitosa ʼGoldtauʼ

23. Rudbeckia occidentalis ʼGreen Wizaardʼ

9. Eremurus robustus

24. Stipa gigantea

10. Euphorbia amygdaloides robbiae

25. Thalichtrum ʼElinʼ

11. Geranium phaeum ʼSamoborʼ

26. Trifolium repens ʼAtropurpureumʼ

12. Geranium pratenseʼMidnight Reiterʼ

27. Valeriana officinalis

13. Geum chil ʼMrs Bradshawʼ

28. Verbascum phoeniceum ʼViolettaʼ

14. Hakonechloa macra ʼAureolaʼ

29. Tellima grandiflora

15. Helenium ʼMoerheim Beautyʼ

30. Trollius chinensis ʼGolden Queenʼ
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TRÄDGÅRDSDESIGN
En trädgård har inga begränsningar....
Studio Forma Trädgårdsarkitektur skapar sköna gröna miljöer som är
estetiskt tilltalande, spännande, långlivade och inte minst trivsamma att
vistas i.
Företaget vänder sig till privata trädgårdsägare samt utför ritningsuppdrag för offentliga miljöer.
Välkomna att besöka hemsidan, eller kontakta mig för mer information!

studio forma
trädgårdsarkitektur

5.

14.

19.

9.

7.

8.
21.

26.

4.

23.

2.

SAMARBETSPARTNERS & SPONSORER
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trädgårdsarkitekt
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