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Chryzantemowe projekty oczarowały gości Special DAYS 

Targi Special DAYS to wydarzenie, na które branża florystyczna czekała z niecierpliwością. Pośród 

zaprezentowanych trendów i inspiracji swoją obecność szczególnie mocno zaznaczyła 

chryzantema, która odegrała główną rolę w bardzo oryginalnych pracach Małgorzaty Niskiej i 

Moniki Bębenek. Projekty uwiodły widzów wydarzenia świeżością wizji, kunsztem wykonania i 

niezaprzeczalnym pięknem kwiatów. 

FLOWER’S LOFT, CZYLI STARE RZECZY W NOWEJ ODSŁONIE 

Pokaz Szkoły florystycznej Małgorzaty Niskiej, zatytułowany 

Flower’s Loft, okazał się prawdziwą gratką dla miłośników stylu 

vintage. Wiekowe, acz pieczołowicie odnowione sprzęty 

posłużyły tu jako tło chryzantemowych kompozycji. Pośród 

nich znalazły się zabytkowe drzwi, stara walizka, czy leciwy 

odbiornik radiowy, które – w całości pokryte białą farbą – 

znakomicie komponowały się z kwiatowymi aranżacjami w 

wiosennych, soczystych barwach. Powstałe prace miały urok 

staroci, tchnąc jednocześnie świeżością dzięki ożywczej 

kolorystyce.  

 

Chryzantemowa aranżacja zdefiniowała również stoisko Szkoły, przyciągając widzów nową, 

niezwykłą odmianą tego kwiatu.  
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PRZYSZŁOŚĆ FLORYSTYKI I BUKIETÓW ŚLUBNYCH 

Równie niebanalnie prezentowało się stanowisko Szkoły 

florystycznej Kwitnące Horyzonty. Jej właścicielka, 

Monika Bębenek, przygotowała artystyczny, 

chryzantemowy projekt, którego celem było 

odzwierciedlenie rozwoju florystyki, wraz z jej 

współczesnymi technikami i metodyką kształcenia. 

Instalacja FLOWERS LIGHT symbolizowała światło 

profesjonalnej wiedzy w podlegającej nieustannym 

zmianom branży, ale również ciepło i dobroczynny 

wpływ natury na człowieka w otaczającej nas, 

postmodernistycznej rzeczywistości.  

Monika Bębenek zdecydowała się również na wplecenie 

chryzantem w pokaz Bukiety ślubne Floral art, 

przygotowany pod jej kierunkiem przez uczniów i 

absolwentów szkoły florystycznej Kwitnące Horyzonty. 

Zaprezentowane kompozycje były różnorodne, 

zabawne, niekiedy bardzo zaskakujące. 

 

CHRYZANTEMOWY MECENAS 

Projekty Małgorzaty Niskiej i Moniki Bębenek kwiatami 

wsparło Just Chrys, holenderskie stowarzyszenie 

hodowców chryzantem. Na stronie www.JustChrys.com 

znaleźć można ogrom odmian tych niezwykłych 

kwiatów, a także bogactwo inspiracji dla florystów. 

 

http://www.justchrys.com/

