Proiect de grădină

Statuie cal
Alveola cu
băncuță

Calcan păstrat
nerecondiționat
Barbeque
Foișor fier forjat
Fântână piatră
Panou electric
mascat cu wisteria

Garaj căsuță de joacă

Platanul central

Calcan propus
pentru grădina verticală
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Salvarea unei grădini –
de la concept la proiect

E

xistă o mare deosebire
între o curte şi o
grădină, diferenţă
neglijată deseori de peisagistica
românească şi care nu ţine de
un aspect pur estetic. Curtea
este, pe scurt, un spaţiu închis,
delimitat de o împrejmuire şi
de diverse construcţii. Pe de
altă parte, grădina este o zonă
de manifestare a dorinţelor şi
nevoilor proprietarilor, locul
de întâlnire dintre o viziune
estetică şi pragmatismul utilitar.
Cu alte cuvinte, asemenea unei
locuinţe, grădina este un spaţiu
care spune o poveste, preluând
identitatea celor ce se bucură
de ea.
De foarte puţine ori întâlnim,
din păcate, beneficiari dispuşi să
viseze şi să ne lase să-i cucerim
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cu o viziune, pe motive financiare
sau de timp, sau pur şi simplu
dintr-o lipsă de interes legată
de activităţile outdoor. Am ales
să vă povestim despre această
grădină, deoarece este una din
acele excepţii plăcute, luând
fiinţă dintr-o comunicare liberă
cu beneficiarul – o persoană
deosebită, cu o viziune foarte
deschisă.

lăsau impresia unor stele
pierdute într-un cer neprietenos.
Pare o viziune foarte poetică, sau
oricum una destul de flamboiantă,
dar mergând pe imaginea unei
constelaţii am găsit o ordine
în tot acel haos şi o tematică a
grădinii: cea astronomică. Totul

a fost ca un puzzle care prindea
contur pe măsură ce comunicam
mai mult cu proprietarii. Îşi
doreau o grădină în stil
mediteraneean, deschisă, solară,
dar fără a mai decoperta dalajul
sau a restructura spaţiul, lucru ce
includea şi păstrarea copacului
singuratic. Am decis astfel să
folosim în avantajul nostru
calcanul decrepit şi vechimea
construcţiilor, imprimând grădinii
imaginea de ruină romantică în
stil toscan, cu foişor din fier forjat,
fâşii de pietriş alb cu lavandă şi
maci, chiparoşi lumânare şi mulţi
arbuşti cu flori.

Dar ceea ce urma să lege
întregul concept al grădinii
era fix platanul central. Mai
în glumă, mai în serios, pe
fondul tematicii astronomice,
al solitudinii copacului şi al
fragmentelor de spaţii verzi
rătăcite prin curte am poreclit
platanul „Yggdrasil” (arborele
vieţii din mitologia nordică, ce
unea cele 9 lumi). Pasul următor
a venit astfel în mod natural: am
gândit în plan grădina ca o serie
de linii colorate ce porneau de pe
dalaj, din jurul copacului, precum
nişte rădăcini, ce conectau între
ele toate spaţiile din curte şi

se transformau în zonele verzi
în fâşii plantate, cu înălţime
crescătoare, ce păreau a se
desprinde din pavaj, a trece peste
şi prin jardiniere şi chiar a urca
pe pereţii calcan. Acest desen a
fost conceput pentru a direcţiona
atenţia privitorului către diverse
puncte de interes atent gândite
şi a diminua senzaţia de apăsare
şi constrângere a clădirilor din jur.
Deşi are o suprafaţă verde totală
foarte mică, de 175 mp, această
abordare şi jocul de plante
şi elemente construite i-au
imprimat o complexitate greu de
bănuit la prima vedere, arcadele

La prima vedere, aspectul
curţii era unul dezolant, cu un
spaţiu fragmentat în segmente
exact în mijlocul dalajului, din
viziunea constructorului iniţial.
Tocmai din acest haos s-au
clădit însă bazele conceptului
inedit al grădinii. Privind planul
şi abstractizând un pic desenul,
bucăţelele astfel împrăştiate
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din fier forjat şi sinuozitatea
aleilor invitând la explorare.
Amenajarea a fost
completată de un grătar rustic,
în colţul îndepărtat al grădinii,
lângă foişor, o fântână din piatră
şi o statuie cu un cal (animalul
preferat al familiei), ce atrage
privirea de la intrare, reducând
aspectul inestetic al colţului
calcanului. Pentru cei mici,
vechiul garaj a fost transformat
într-o căsuţă de basm, cu
acoperiş verde, pe care se urcă
pe o scară „de pisici”, din fier
forjat şi o uşă rotundă, hobbit
style, prin care se intră din
grădină direct în căsuţă. Un alt
element spectaculos al grădinii
este calcanul de pe latura
dreaptă, transformat în grădină
verticală, având central o zonă
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plantată cu flori în culoarea fâşiei
ce o conectează cu platanul
central.
Pentru a spori
spectaculozitatea şi a
aprofunda tematica astronomică,
plantarea a fost gândită de aşa
natură încât fâşiile conectate cu
platanul să înflorească treptat,
generând un calendar sezonier.
O singură perioadă, în mijlocul
verii, surprinde întreaga grădină
înflorită complet. Pentru sezonul
rece am ales călinul de iarnă
şi alte câteva specii de arbuşti
ce înfloresc în lunile cu zăpadă,
pentru a da o pată de culoare.
Dar provocarea reprezentată
de grădină nu s-a oprit la
partea de proiectare. Datorită
complexităţii lucrării şi

specificităţii sale, multe elemente
trebuie realizate în regim de
comandă, altele improvizate
in situ, iar materialele alese
necesită atenţie suplimentară.
De asemenea, fragmentarea
fizică a spaţiului presupune
sisteme individuale de drenaj şi
irigaţii, extrem de importante
pentru supravieţuirea şi
dezvoltarea plantelor. Din
această cauză, costul final al
lucrării se ridică undeva la cca.
15.000 euro. Da, este un buget
mare, ce depăşeşte posibilităţile
multora, dar este preţul pe care
aceşti beneficiari l-au cosiderat
necesar pentru a-şi transpune
visele în realitate şi a crea
o frumoasă poveste care să
însoţească cel puţin drumul prin
copilărie şi adolescenţă al copiilor
lor, dacă nu tot restul vieţii.

