Proiect de grădină

grădina japoneză
dedicată locuinței

fructiferi
pe șpalier

“insula
secretă”
oglinda
de apă
grădină japoneză
centrală

acces

suprafață deck
cu decupaje plantate

garaj și zonă
depozitare

resimţeau puternic din orice
punct al curţii.

Amenajarea unei

grădini fragmentate
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suprafață
gazonată

alveola plantată pe
rocaria artificială

P

rocesul de proiectare
este cel prin care se
găseşte soluţia optimă
de construire sau amenajare a
unui spaţiu. Este unul lent şi
minuţios, o negociere continuă
pentru a acomoda dorinţele şi
nevoile beneficiarului cu liniile
estetice şi funcţionale necesare,
propuse de profesionist.
În exemplul prezentat,
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spaţiul rezultat în urma
construirii – în total cca. 600
mp – este unul extrem de
fragmentat, cu multe zone
înguste, umbrite şi, aparent, greu
de utilizat. Situaţia se datorează
atât formei nefericite a terenului,
cât şi dorinţei celor două familii
proprietare de a amplasa pe lot
două locuinţe de dimensiuni
generoase, interconectate de o

scară elicoidală şi o terasă.
Acesta este un exemplu perfect
pentru a ilustra cum, prin
amenajare, orice zonă poate
fi salvată, iar imaginea sa
reinventată. Proiectarea unei
grădini cu atâtea obstacole şi
îngrădiri a fost o adevărată
provocare, în special pentru
că masivitatea construcţiilor
şi agresivitatea muchiilor se

Conceptul din spatele
amenajării a fost acela al
distragerii atenţiei, pentru
ca privirea să nu mai fie
atrasă continuu de case. L-am
implementat prin crearea unor
modele, pattern-uri previzibile,
pentru ca apoi să rupem voit
acel ritm cu câte un element
neprevăzut. Deoarece multe
zone sunt umbrite şi multe
plante nu ar fi rezistat în timp,
ne-am orientat către principiile
scenografice şi elementele
decorative din grădinile japoneze,
conferind astfel unitate grădinii.
Prima consideraţie a fost
aceea de a controla efectul de
tunel creat în zona de acces,
între culoarul circulabil dintre
garaj şi jardinieră. Deoarece zona
de barbeque era deja construită
şi urma să devină principalul

zona relaxare
barbeque

jardinieră corten cu
băncuță ondulată din lemn mini-seră/
suprafață gazonată
sală fitness
pentru activități

pol al grădinii, am creat o amplă
suprafaţă de deck, care a preluat
direcţia oblică a locuinţei din
stânga, generând o primă
legătură vizuală cu ansamblul
şi echilibrând parţial volumele.
Am îngustat voit aleea de acces
către case pentru a accentua
perspectiva către un punct
de interes central, un amplu
cireş decorativ care blochează
parţial imaginea locuinţei din
dreapta. Laterala stângă a curţii
în această zonă a fost bordată
cu pomi fructiferi pe spalier
ce puteau fi acomodaţi în cei
60-70 cm dintre dala garajului
şi gard. O serie de panouri din
corten perforat au închis zona
de barbeque, generând un
sentiment de intimitate atât faţă
de restul curţii, cât şi faţă de
vecini. Panoul frontal de corten
cu decupaje rotunde separă cele
două zone principale: locuinţele,
pe de-o parte, şi zona de relaxare

barbeque, pe cealaltă. Prin
decupaje sunt surprinse ca nişte
tablouri miniaturale diverse
plante decorative sau elemente
ale acestora.
Aliniamentul de corten
din stânga are un rol complex
în amenajare: de ghidare a
privirii către zona cireşului, de
protecţie a zonei barbeque,
dar şi a micii grădini secrete
de pe partea opusă, precum şi
inserarea unui element surpriză.
Luate individual, panourile sunt
decorative prin desenul perforat
de pe suprafaţa lor. Însă, privite
dintr-un anumit unghi, toate cele
cinci panouri formează o imagine
unitară a unui imens bonsai,
mai vizibil pe timpul nopţii când
panourile sunt iluminate din
interior. Totodată, la traversarea
aleii către case, panourile par a
se strânge până ce două dintre
ele se pliază complet în spatele
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celorlalte. Aceste mici iluzii
optice surprind şi distrag atenţia
privitorului de la masivitatea
construcţiilor. O oglindă de apă
trapezoidală preia linia recurentă
oblică impusă amenajării şi
scoate în evidenţă prin contrast
zonele puternic plantate cu
arbuşti şi ierburi decorative.
Pentru restul spaţiilor din
grădină, destul de mult umbrit,
am ales abordarea menţionată, în
stil japonez, cu pietriş decorativ
şi insuliţe verzi cu solerolia şi
muşchi, punctate de roci masive,
tufe de ferigi şi lonicera pileata,
precum şi rhododendroni şi pini
bonsai, plante deosebite prin
forma, culoarea şi textura lor,
majoritatea păstrându-şi foliajul
pe timpul iernii, menţinând
farmecul grădinii.

În zona piscinei am ales
acelaşi gen de abordare ca şi
în cazul zonei barbeque: un
deck elegant cu diferenţe de
nivel, care prin volumul creat şi
suprafaţa ocupată să echilibreze
masivitatea construcţiilor. În
plus, finisajul ales este ideal
pentru zonele de lângă piscină,
deoarece nu se încinge în soare,
permite scurgerea rapidă a apei
şi, chiar în cazul în care rămâne
umed, oferă o bună aderenţă la
circulat. Suprafaţa de deck este
pe alocuri întreruptă de decupaje
plantate în masiv pentru a
reduce gradul de mineralizare,
destul de ridicat, al grădinii.
Din dorinţa beneficiarului a
fost realizat, anterior demarării
procesului de proiectare, un

sistem de stânci artificiale
cu tobogan în cultul piscinei.
Pentru agrementarea acestuia
şi izolarea de curţile învecinate
am propus panouri perimetrale
tip spalier cu plante agăţătoare
precum wisteria şi clematis,
arcuite peste tobogan şi plantate
în ghivece sau jardiniere, precum
şi în cuva special concepută în
sistemul de roci artificiale.
Şi cum nu putem vorbi de o
grădină fără a avea măcar un
spaţiu „cu iarbă” sau „de bătut
mingea”, mai ales că una dintre
familii se va mări foarte curând
cu un nou membru, am prevăzut
câteva suprafeţe gazonate
pentru exerciţii, cu un aer aparte
de intimitate şi o atmosferă
deosebită. Una dintre acestea,
cu aspect de curte „scufundată”,

este legată direct de mini-sera/
sala de fitness a locuinţei din
dreapta şi se racordează la
restul curţii printr-o jardinieră
de corten prevăzută cu o
băncuţă ondulată, pentru ca
proprietarii să se bucure de
umbra cireşului decorativ. Cea
de-a doua suprafaţă, „insula
secretă”, se regăseşte în spatele
aliniamentului din corten ce
o separă de zona barbeque.
Un frumos decupaj rotund
surprinde plantele decorative
ce delimitează zona, servind
totodată şi ca acces pe „insulă”.
Aceasta este unită de oglinda
de apă trapezoidală printr-o
fâşie de pietriş ce preia direcţia
către accesul principal şi se
încheie pe partea opusă cu o altă
suprafaţă gazonată, lăsată voit
liberă pentru a pune în evidenţă
bordura de plante a „insulei”,
precum şi masivele plantate din
zona panourilor şi din jardiniera
de pe alee.
Principalele specii folosite
în amenajarea grădinii sunt:
• ierburi decorative mici şi medii
– carex, festuca, mischantus şi
stipa;
• ornamentale exotice cu
dezvoltare verticală – yucca,
cortaderia şi bambus;
• plante cu flori – maci, margarete,
digitalis, thymus, dianthus, bujori,
crizanteme şi tufănele;
• aromatice – mentă, busuioc,
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lavandă şi rozmarin;
• evergreens şi plante acoperitoare
de sol – lonicera pileata, pinus
mugo, solerolia şi sedum;
• arbuşti precum rhododendroni,
chaenomeles, cornus, arţari
japonezi şi pini bonsai;
• arbori – stejar, frasin, cireş
decorativ şi mesteceni;
• fructiferi pe spalier: meri şi
cireşi.
Selecţia speciillor a fost
făcută pentru a oferi ceva
inedit în grădină în fiecare
sezon. Fiind vorba de două
locuinţe diferite, şi deci şi cu
proprietari diferiţi ca dorinţe şi
temperament, a fost necesar
să creăm atât spaţii individuale,
intime, care să aparţină fiecărei
case, cât şi zone de folosinţă
comună unde cele două familii
să se poată reuni, dar care
să păstreze în acelaşi timp o
unitate vizuală generată prin
elemente şi metode recurente de
compunere a spaţiului, precum
rocile, denivelările înverzite,
decupajele geometrice ce
„înrămează” fragmente de grădină,
obiecte decorative şi de iluminat
perforate etc.
Investiţia totală estimată
pentru această grădină
este de 45.000-55.000 €,
valoarea finală depinzând
de perioada şi etapizarea
execuţiei, ce influenţează direct

plantele ce pot fi achiziţionate
(la container sau balot),
precum şi de evenimentele
neprevăzute de şantier, având
în vedere complexitatea
lucrării şi acurateţea necesară
implementării soluţiei.
Grădina în sine este un
paradox spaţial, un joc de
volume şi perspective prin care
spaţiul se neagă pe sine, se
descompune şi se reconstruieşte
sub ochii privitorului, pentru
a se lăsa treptat descoperit,
având mereu ceva nou de oferit
utilizatorilor săi.
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