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Wspomnienie lata 

Projekt dekoracji stołu oparty na wspomnieniach letnich dni spędzonych w gronie najbliższych.  

Jako, że w ostatnim czasie pracy mam bardzo dużo, a wolnych chwil na spędzanie czasu z moimi dziećmi mam 

niewiele. To zainspirowałam się właśnie chwilami spędzonymi z moją rodzinką.  

Mieszkając nad morzem, mamy dostęp do morskiej bryzy i wiatru, dlatego naszym ulubionym zajęciem jest 

puszczanie latawców oraz ogromnych baniek mydlanych, czasem lubimy poczuć się jak dzieci i to właśnie będzie 

naszym motywem przewodnim w moim projekcie.  
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Do projektu użyję zarówno materiałów własnych jak i z oferty wypożyczalni App. 

Zaczynamy ;)  

Kolorystyka projektu, to przewaga niebieskiego( od rozbielonego błękitu po brudny granat) z dodatkiem różu, 

magenty, fuksji,fioletu, bieli, złota i czerni. 

Stół okrągły 180 cm nakryjemy welurowym obrusem w kolorze classic blue. Ustawimy 6 czarnych krzeseł model Oslo. 

Każde nakrycie będzie miało serwetkę bankietową w kolorze fuksji oraz elegancki szklany pod-talerz ze złotym 

rantem w kształcie kwiatu. Do tego zestaw stylowych czarnych sztućców oraz okrągłe menu wykonane na papierze 

czerpanym z grafiką latawca wykonaną techniką akwareli. Nad talerzem ustawię szklany granatowy kielich oraz 

winietkę również z papieru czerpanego. 

Na środku stołu położę duże lustrzane koło o średnicy 80 cm, a na lustrze ustawię złoty stelaż do konstrukcji 

florystyczno-dekoracyjnej. Cała konstrukcja to około 150 cm wysokości. Do o koła kompozycji będą ustawione czarne 

świeczniki z białymi świecami stołowymi. 

Stelaż będzie się składał z 3 odnóg wijących się ku górze Na szczycie każdej odnogi będzie umieszczony kwiatowy 

latawiec. Od latawca w dół, po krętej linii będą upięte kwiaty tworząc wirale przypominające większy podmuch 

wiatru na plaży. Każdy latawiec i wiral będzie miał przewagę jednego koloru nad innymi, natomiast cała kompozycja 

utrzymana w temperaturze barw veryperi. Dodatkowo z kompozycji będą zwisały szklane ptaki oraz szklane kule, 

nawiązujące do baniek mydlanych w środku umieszczę świeczkę.  

Rośliny do kompozycji, które planuję wykorzystać, jako bazę to gama kolorystyczna hortensji, gipsówka kolorowana, 

limonium, asparagus kolorowany oraz inne kwiaty sezonowe dostępne w czasie finału konkursu. 

Niżej przedstawiam elementy dekoracji, które zamierzam wykorzystać w projekcie.  

Jeśli chodzi o moje portfolio: 

Zapraszam na moją stronę www.agu-art.pl w zakładkę portfolio,  

oraz na mój profil na instagramie https://www.instagram.com/aguartidea/?hl=pl tutaj znajdziecie więcej prac pod 

kontem florystycznym. 

 

Pozdrawiam serdecznie  

Aga 

 

 

 

 

http://www.agu-art.pl/
https://www.instagram.com/aguartidea/?hl=pl


 

Agu-Art Instytut Dekoracji Artystycznej|+48 503-301-976|kontakt@agu-art.pl|www.agu-art.pl 3 

 

 

 

 

  

zabawa kolorem 

Szukanie inspiracji z natury 

 

Wspomnienie lata 


