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Chelsea Flower Show

V zakulisju največje
vrtnarske razstave
Maj je mesec, ko se v prestižnem prede-

lu Londona Chelsea začnejo priprave

na največji in najpomembnejši hortikul-

turni dogodek v Evropi, Chelsea

Flower Show. Med tritedenskimi deli

pred odprtjem prireditelj Royal Horti-

cultural Society in sodelujoči spreme-

nijo Park kraljeve bolnišnice za vetera-

ne v območje vrtov, ki vzbujajo vtis, ka-

kor da so tam že od nekdaj, v osre-

dnjem šotoru sejma pa so na ogled cve-

tje in rastline tako popolnih oblik in

barv, da bi jih zlahka imeli za umetne.

Angleži so namreč veščine na področju

vrtnega oblikovanja, gojenja rastlin in

postavljanja vrtov razvili skoraj do

popolnosti, ki je lahko včasih že malo

moteča. Rezultat njihovega dela je le-

tos na ogled od včeraj do 29. maja.

K ot študentki prestižne šole za vrtno
oblikovanje, London College of
Garden Design, se mi je letos ponu-

dila možnost kot prostovoljka sodelovati
pri postavljanju nekaj vzorčnih vrtov. Usta-
novitelji in predavatelji naše šole so namreč
tesno povezani s to prireditvijo. Tako je
Andrew Wilson glavni sodnik za ocenjeva-
nje vrtov, v zadnjih letih pa se mu je kot so-
dnik za kategorijo manjših vrtov pridružil
Andrew Fisher Tomlin, ki letos oblikuje tu-
di t. i. izobraževalni vrt za Royal Horticul-
tural Society (RHS). Tretji izmed ustanovi-
teljev naše šole, Mark Gregory, vodi eno
izmed najboljših izvedbenih podjetij za vr-
tove in sodeluje z največjimi oblikovalci,
tako na Chelsea Flower Showu kakor sicer
na trgu. Na razstavi ne sodeluje samo kot
izvajalec, temveč je tudi dobitnik zlate me-

dalje v kategoriji majhnih mestnih vrtov le-
ta 2008. Ker je letos znova oblikoval raz-
stavni vrt, njegovo podjetje pa postavlja
vrtove še za dva druga oblikovalca, smo
imeli slušatelji šole enkratno priložnost, da
pobliže spoznamo, kako nastaja takšna
prireditev.
Priprave na letošnjo razstavo so potekale
od 5. do 23. maja. Postavljanje se začne na
glavni aveniji sejmišča, kjer so razporejeni
veliki razstavni vrtovi, ki merijo od deset
krat deset metrov naprej. Največji, ki pre-

1. Oblikovalec James Towillis, čigar
sponzor je L'Occitane, je zasnoval pro-
vansalski vrt na brežini, ki predstavlja
gričevnato pokrajino z nasadi oljk in
sivke. Teden dni pred razstavo so bila
končana vsa gradbena dela in postavlje-
na velika drevesa oljk ter borovcev.
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segajo površino 200 kvadratnih metrov, so
rezervirani za najslavnejša imena vrtnega
oblikovanja. Ustvarjalci namreč tekmujejo
v treh kategorijah: veliki paradni vrtovi,
mestni oziroma urbani vrtovi v velikosti pet
krat sedem metrov ter najmanjši podežel-
ski predvrtovi, ki merijo pet krat 4,5 metra.

Varnostni ukrepi kot na gradbišču

Sama sem se odločila za sodelovanje v za-
dnjem tednu pred razstavo. Za začetek so
nas študente pod mentorskim vodstvom
najprej peljali na triurni informativni ogled.
Dobili smo rumene zaščitne brezrokavni-
ke, ki smo jih morali med delom nositi ves
teden, obvezna pa je bila tudi obutev, ka-
kršna je predpisana za gradbišča. Angleži
so pri tem zelo natančni – varnost je na pr-
vem mestu.
Posebno težka obutev mi je bila na začetku
odveč, vendar mi je postalo kmalu jasno,
zakaj je pomembna. Prišli smo namreč na
velikansko gradbišče, kjer so po poteh, po
katerih se med razstavo sprehajajo obisko-
valci, vozili vlačilci, buldožerji in druga tež-
ka gradbena mehanizacija. Prestavljali so
po več ton težka odrasla drevesa, mogoč-
ne skale, kamne za tlakovanje in druge ele-
mente. Vrvež je bil nepopisen, saj se med
vozili premika še množica ljudi s samokol-
nicami, vozički z rastlinami ter najrazličnej-
šim orodjem. Poti za pešce so bile natanč-
no označene, promet so usmerjali redarji v
rdečih jopičih.
Pozneje si kot obiskovalec težko predsta-
vljaš, koliko načrtovanja in logistike je v
ozadju. Porabijo se nepopisne količine ma-
teriala in rastlin, prostora za skladiščenje pa
skoraj ni, zato morajo sodelujoči po zelo
natančnem urniku pripeljati vse potrebno
do svojega prostora. Ker pa se to dogaja
tako rekoč v središču Londona, v zelo na-
seljenem predelu, je potrebno še toliko več
energije in improvizacije.

Drevesa pripeljejo z vseh celin

Celotne priprave na razstavo trajajo vsaj
leto dni. Ključnega pomena je izbira rastlin:
velika drevesa izberejo že spomladi prej-
šnjega leta na vseh koncih Evrope. Obliko-
valci odpotujejo v znane drevesnice in si
tam označijo primerke, ki jih bodo upora-
bili. V vrtu oblikovalca in televizijskega vo-
ditelja Jamesa Wonga po rodu iz Malezije,
ki je postavil vrt za Malezijsko turistično
združenje, denimo stojijo 10-metrske pal-
me, ki so jih pripeljali z Nove Zelandije,
Mark Gregory je svoje javorje pripeljal iz
Južne Nemčije. Avstralci, ki so pred dvema
letoma dobili zlato medaljo, lani pa jih za-
radi gozdnih požarov ni bilo, so letos vse

potrebno, z rastlinami vred, pripeljali s svo-
je celine in pri postavitvi vrta je sodelovalo
kar 25 ljudi.
Ker je Chelsea Flower Show predvsem cve-
tlična razstava, so kot skupina okrasnih ra-
stlin poleg dreves in grmov pomembne
predvsem trajnice, enoletnic skoraj ne vidi-
mo. Tudi trajnice oblikovalci naročijo že ka-
kšno leto prej, predvsem v angleških vrtna-
rijah. Izbor dobavitelja za rastline in izvajal-
ca za trde površine in konstrukcije je ključ-
nega pomena. Trajnice v vrtnarijah pripra-
vijo posebej za razstavo: večinoma so po-
sajene v trilitrskih posodah, da lahko na
prizorišču z njimi dosežejo takojšnji učinek.
Začetniki in tisti z omejenim proračunom,
ki si niso priskrbeli zanesljivega dobavitelja,
se marsikdaj znajdejo v zadregi zaradi ne-
primerne kakovosti in količin trajnic. To se
je denimo tri dni pred odprtjem zgodilo
oblikovalki Olivii Kirk, ki je za Worcestersko
univerzo postavila vrt, na katerem se nam
ni bati alergij. V šoku se mora razstavljalec
znajti, kar pomeni, da si poskuša manjkajo-
če posoditi od konkurence. Izkušeni vedo,
da moraš naročiti vsaj za tretjino več rastlin,
kakor jih je predvidenih na papirju.

Vrt strogo po načrtu

Pri postavitvi Olivijinega vrta sem zadnje
dva dni sodelovala tudi sama. Oblikovalka
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2. Deset dni pred odprtjem razstave je
prizorišče videti kot veliko gradbišče.
3. Vrt glavnega favorita Toma Stuarta-
Smitha teden dni pred začetkom razsta-
ve. Barva kamnov, ki sestavljajo suho-
zid, se ujema z barvo lubja brez. Pušpani
ob zidu so videti, kakor da bi tam uspe-
vali že desetletja.
4. Cvetličarji na delu v pokritem paviljo-
nu. Za razstavljavce v pokritem delu se
začnejo priprave najpozneje, šele v za-
dnjih dneh pred razstavo.
5. Trajnice so na cvetličnih gredah posa-
jene tesno druga zraven druge, saj mora
biti greda razkošna. Rastline najprej na-
tančno postavijo in jih šele potem posa-
dijo. Zemlja ne sme biti nikjer vidna, na-
zadnje vse prekrijejo z zastirko.
6. Mogočen borovec, visok več kot de-
set metrov, so skupaj s skalami, med ka-
terimi je rastel, pripeljali iz Norveške.
Do začetka razstave je bil prekrit z za-
ščitno kopreno.
7. Iz podjetja David Austin prispejo vr-
tnice ovite v papir, da se pri prevozu ne
bi poškodovale.
8. Trajnice v velikih posodah za takojšni
učinek čakajo na vozičkih. Količina ra-
stlin, ki je potrebna za postavitev raz-
stavnih vrtov, je skoraj nepredstavljiva.
9. Vati podoben ovoj preprečuje cveto-
vom potonik, da bi se odprli pred začet-
kom razstave.
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ima z možem Vincetom Kirkom, arhitek-
tom, projektni biro. Vrt sta zasnovala sku-
paj, on osnovno konstrukcijo, ona zasadi-
tveni načrt. Osnova so temno sivo pobar-
vane stene, z minimalistično leseno pergo-
lo, okrašeno z barvanim steklom, vodni
motiv, velike bele posode ter poti iz belega
kamna. V vrtu so posajeni dva velika grma
šmarne hrušice, kitajski dren in brogovita,
drugo so trajnice in teh je primanjkovalo.
Sprva je bil položaj kar brezupen, potem
pa si nam je v pol dneva uspelo sposoditi
približno zadostno količino rastlin.
Zame osebno se je nastali položaj obrnil v
pozitivno smer, saj mi je Olivia prepustila
postavitev grede s trajnicami. To je bilo po
prvih dveh dnevih dela na razstavi, ko sem
večinoma podajala rastline ter vozila sa-
mokolnice zemlje, prav osvežujoče in
upam, da bo sodnikom postavitev trajnic v
malo drugačnem zaporedju in z rahlo spre-
menjenim izborom vseeno všeč. Ko se je-
seni prejšnje leto prijaviš za sodelovanje na
razstavi, moraš namreč natančno opisati
zamisel in značaj vrta, s seznamom rastlin
vred. Sodniki so strogi in vsako spremem-
bo moraš pravočasno sporočiti odboru.
Pred leti je denimo lanski dobitnik zlate
medalje, Šved Ulf Nordfjell, v opisu napo-
vedal, da bo v njem stala cvetoča češnja, a
žal na dan ocenjevanja ni zacvetela, tem-
več se je to zgodilo dva dni pozneje. Sodni-
ki mu zaradi tega niso podelili prestižnega
naslova najboljšega na razstavi, čeprav je
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1 to

2 sr

3 !e

4 pe

5 so  (do 13h)    (od 14h)    

6 ne

7 po

8 to  (do 15h)  (od 16h do 18h)  (od 19h)   

9 sr

10 !e  (do 11h)    (od 12h)   

11 pe

12 so  

13 ne

14 po  (do 10h)    (od 11h)   

15 to

16 sr  (do 11h)    (od 12h)   

17 !e

18 pe

19 so  

20 ne

21 po  (od 11h)   

22 to

23 sr  (do 14h)    (od 15h)   

24 !e

25 pe

26 so  (do 11h in od 16h)    

27 ne

28 po  (do 10h)    (od 11h)   

29 to

30 sr  (do 19h)    (od 20h)   

Podatki so z dovoljenjem avtorice vzeti iz Setvenega koledarja 
Marije Thun za leto 2010, ki ga v Sloveniji v neskraj!ani obliki 
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 cas, primeren za pridelke s plodovi
 cas, primeren za podzemne pridelke
 cas, primeren za cvetje
 cas, primeren za listnate rastline
 cas, primeren za presajanje
 cas, primeren za obiranje

10. Avtorica prispevka Bernarda Strgar
v enem od tekmovalnih vrtov.
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bil po mnenju večine ocenjevalcev in obi-
skovalcev njegov vrt najlepši.

Zobna krtačka za čiščenje lubja

V soboto pred odprtjem razstave so šla
glavna dela počasi h koncu, začenjala pa
so se zaključna dela, kar pomeni čiščenje
rastlin, rezanje poškodovanih in drugače
nepotrebnih cvetov in listov ter druga dela.
Tudi pri tem so Angleži neverjetno natanč-
ni. Jo Thompson, vrtna oblikovalka, ki na
razstavi sodeluje že več let, je lubje okra-
snih češenj, Prunus serrula, za katero je
značilna bakrena barva, očistila najprej z
mehko zobno ščetko, nato pa ga premaza-
la z olivnim oljem, da je doseglo pravi lesk
in se je barva kar najbolje ujela z barvo
popkov bradatih perunik v zasaditvah s
trajnicami. Za čiščenje listov uporabljajo
tudi mleko. Precej natančna opravila, ki jih
kar težko povezuješ z vrtom in naravo – a
očitno spadajo v seznam del na angleški
cvetlični razstavi, ki je predvsem velik šov.
Pri večini razstavnih vrtov bi lahko celo re-
kli, da nima prave povezave z realnostjo.
V nedeljo, 23. maja, je bila razstava posta-
vljena in takrat so stopili na prizorišče so-
dniki ter do večera izbrali nagrajence. Raz-
stava je bila prvi dan odprta samo za po-
membne povabljence: člane kraljeve druži-
ne, izbrance iz angleške visoke družbe in
poslovnega sveta ter predstavnike medi-
jev, včeraj, v torek, pa je Chelsea Flower
Show odprl vrata tudi za množice preosta-
lih obiskovalcev.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar
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