PRESSMEDDELANDE FEBRUARI 2014
Levande konst från Danmark på Nordiska Trädgårdar 2014
Baugaarden ställer ut i år igen på Nordiska Trädgårdar med sina levande konstverk i form av levande
pilskulpturer och -plantor. De senaste årens stora uppmärksamhet kring de vackra och annorlunda
plantorna har bekräftat för de ansvariga bakom Baugaarden att svenskarna tycker om de stilrena och
eleganta skulpturerna som tål det kalla skandinaviska klimatet.
Baugaarden är en dansk designverksamhet som sedan 2005 har skapat levande konst av pil. Pilens många
goda egenskaper, kombinerat med ett öga för det enkla och eleganta, gör de levande pilskulpturerna till
sanna konstverk som varje vår spirar med frodiga kronor. Baugaarden har levererat flera skulpturer till
Tivoli i Köpenhamn, och 2013 utvecklade de ett levande monogram till greven på ett av Danmarks mest
kända slott, Egeskov Slot. Utgångspunkten är levande pil, något som alltid använts i Skandinavien.
Resultatet är fantastiska levande konstverk, som med åren gror ihop till en samlad pilskulptur.
I år kommer Baugaarden att vara representerat i två montrar. I monter C04:34 kommer många av
Baugaardens vackra pilplantor att presenteras; och det kommer också vara möjligt att se hur några av
plantorna flätas.
I monter C03:44 kommer det i år att vara möjligt att få se hur man flätar sitt eget levande pilstaket. Det är
ett enkelt och ekonomiskt sätt att få ett vackert och frodigt staket som redan första säsongen kommer att
bli högt och tätt. Det kommer att vara möjligt att köpa ett Do-It-Yourself-Kit i montern som innehåller frisk
pil och en detaljerad manual, och så kan pilflätningen helt enkelt börja!
För mera information vänligen kontakta Baugaarden på tlf.
+45 40 307 306 eller via info@baugaarden.dk
Bildtext: Baugaarden har tidigare utvecklat modellen ”Thor”
till Tivoli i Köpenhamn. På mässan kommer det att finnas en
begränsad upplaga av denna skulptur till salu och därmed
en möjlighet att köpa med er ett exemplar hem.
Foto: www.baugaarden.dk
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Bildtext: Et levande pilstaket är en enkel och
ekonomisk lösning, som redan första
säsongen kommer att bli frodigt och tät.
Foto: www.baugaarden.dk
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