
zaczarowany las

tajemnica

magia



Inspiracja chodzi mi po głowie od zawsze. Leśny ślub był moim wymarzonym, ale
pomysł jest na tyle skomplikowany, że jako panna młoda nie umiałam sama wcielić go w

życie. Teraz,  po latach znam już technikę i wiem jakie są możliwości. Teraz mój pomysł
ma szanse się urzeczywistnić. 

 
Mech, paproć, bluszcz, kwiaty w kolorze soczystej  czerwieni przypominające leśne

owoce (koniecznie polskie, ogrodowe), dużo zielonych liści , źdźbła trawy i owoce
czarnego bzu. Do tego trochę złotych i ciemnych dodatków, wysokie ciemne świece,
granatowy ciężki obrus, ciemnozielone serwety i kryształowe kieliszki.  Stare, złote

świeczniki, butelki z duszą i niech wszystko będzie skąpane  w mchu. To ma być dzikie i
eleganckie zarazem. Nad stołem zamontujemy prawdziwy las - drzewo i abażury

obrośnięte dziką zielenią.  Całość dopełni mnóstwo małych lampek, których światło
będzie się odbijać w szkle.

Kwestia użycia ekologicznych rozwiązań jest dla mnie oczywista.  
 

Chciałabym stworzyć scenerię przypominającą prawdziwy zaczarowany las, która
sprawi, że przyjęcie weselnie będzie iście magicznym doznaniem dla gości. 

Zaczarowany las...

kocham las...



Od kilku lat dążę (wcześniej zupełnie nieświadomie, dzisiaj już całkiem na poważnie)
do prowadzenia kwiaciarni/pracowni, która daje ludziom coś więcej niż tylko ładne
kwiatki. Swoją działalność zaczęłam od tworzenia kompozycji w szkle. Bardzo lubię
mech i te wszystkie scenerie jakie tworzy w lasach. Zawsze chciałam zabrać skrawek
do domu - stąd moja miłość do zamykania lasów w szkle. Z czasem otworzyłam sklep
roślinny, do którego regularnie przemycam cięte kwiaty. Udało mi się zrobić oprawę
do kilku ślubów i bardzo to lubię. Najbardziej fascynują  mnie polskie kwiaty, które
każdy pamięta z ogrodu babci, dlatego w tym roku stworzyłam niewielkie pole
kwiatowe, gdzie uprawiam gatunki, które zawsze chciałam  mieć w swojej ofercie.
Chciałabym nauczyć ludzi, że czerwona róża, ściągana z Ekwadoru nie jest
najpiękniejszym kwiatem, i że najpiękniejsze kwiaty rosną tak blisko. Moim
zawodowym marzeniem jest oprawa ślubna w leśnym stylu, w której dostanę wolną
rękę.

Jako swoje portfolio polecam mój profil na Instagramie, gdzie regularnie publikuje
swoją pracę.  https://www.instagram.com/kasiawlesie/

 

O mnie.

kasiawlesie



Powyżej zdjęcie z sesji stylizowanej, którą miałam przyjemność zorganizować,
z wykorzystaniem elementów z APP i kwiatów z farmy Kwiaty&Miut.

Na koniec.

kasiawlesie


