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Многобройни са
атракциите на холандското цветно изложение.
2700 различни вида
лалета могат да се
видят в Кьойкенхоф.


СНИМКА: КЬОЙКЕНХОФ

СНИМКА: ПРЕСОФИС НА КЬОЙКЕНХОФ

години независимо от невероятно
високата си цена. В началото на
XVII век за едно лале се е плащала астрономическата за тогава
сума от 1000 холандски гулдена.
Това трае до 1637 г., след което
цената се нормализира и лалето
става любимо цвете в холандските
градини и паркове.
Лалето не е преставало да интригува и вълнува хората на изкуството. Александър Дюма пише през
1850 г. романа си „Черното лале“
- една история за Харлем от 1672
г., която се развива около опитите да се създаде черно лале. Книгата е популярна и днес, както и
опитите за създаване на черното
лале. Една от неговите разновидности „Кралицата на нощта“ може
да се види в парка Кьойкенхоф по
време на двумесечното цветно из-

Холандия

прави изложение на цветя на 320 декара
В парка Кьойкенхоф могат да се видят 2700
различни лалета, както и стотици други цветя
ЦВЕТА ВЕЛИНОВА, Хага

Едно от местата, където може би най-ярко може да се
види истинската Холандия, е паркът Кьойкенхоф. Любовта
на холандците към цветята, към цветовете, към реда и
функционалността е пред очите на света в продължение
на два месеца - от 23 март до 21 май. Водещ началото
си от ХV век, днес паркът е запазил от онова време само

името си - в превод „Кухненска градина“. От 68 години той
приютява най-голямото цветно изложение в света. И тази
година се очакват един милион посетители, привлечени от
феерията от цветя, магия от цветове и аромати и не на
последно място от артистичността и предприемчивостта на холандците. Красотата е на показ, търговията с
цветя печели неимоверно от подобни прояви. 60% от цветята по света са доставени от Холандия.

Цвете,
направено
от цветя,
по време на
шествието
„Корсо“.

Л

алето, един от символите на страната, разбира
се, заема видно място
в изложението в Кьойкенхоф - със своите 2700 разновидности. Най-популярното цвете на

Изложението
в Кьойкенхоф
се простира
на площ от
320 декара, с
15 км пътеки, с множество канали,
мостове,
павилиони.
СНИМКА:
АВТОРЪТ

СНИМКА:
АВТОРЪТ

страната попада по тези ширини
през XVI век. Пристига в Лейден
през Мехелен и Антверпен, където пък е пренесено от Османската
империя. Там идва от Хималаите
и е донесено от селджуките, кога-

то покоряват Византия. Така или
иначе, по Ниските земи то става
популярно още през 1560 г. - първо
в Южна Нидерландия и през 1592
г. в Северна Нидерландия. Остава популярно и през следващите

ложение.
Изложението в Кьойкенхоф е с
големи мащаби - на площ от 320
декара, с 15 км пътеки, с множество канали, мостове, павилиони.
Любимо място е за посещение
през пролетта, нерядко в съчетание с разходка и до градовете наблизо - Амстердам, Харлем, Хага,
Делфт.
Паркът предлага множество места за

разходка по разнообразно
оформените
цветни алеи,
посещение на 7-те богато аранжирани павилиона (носещи имената на членове на кралското
семейство), изкачване до
вятърната мелница с прекрасен изглед към намиращите се наблизо
цветни полета, участие в увеселенията
покрай каналите и
пътешествие с лодка
по тях. И за малки,
и за големи посещението на Кьойкенхоф
в тези осем седмици,
когато е изложението, оставя трайно впечатление - с
цветовете и ароматите си, и с
разнообразието на предлаганите
преживявания. Има дори места за
романтично предлагане на брак на
любимия човек. И възможността е
често използвана!
Темата на изложението на 2017 г.
е Холандски дизайн (Dutch Design).
Този холандски дизайн е залегнал в
основата на мозайка от луковици,
в цветни картини в павилиона на
кралската фамилия (Oranje Nassau)
и в няколко специални „’градини за
вдъхновение“, оформени с мотиви
от известни произведения на школата на холандския дизайн. Той е
характерен с типичната си „простота“, правите си линии, организира(Продължава на 34-а стр.)

