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Grădina a fost proiectată, amenajată, iar în prezent îngrijită
de echipa Arta Grădinilor (www.artagradinilor.ro), proiectul
în sine fiind realizat de Katerina Georgescu, peisagist, și de
Ioana Mircea, peisagist urbanist.

Jocul cu forme,

LUMINI ȘI UMBRE
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Treci prin grădină, iar traseul labirintic şi cortinele de oţel roşcat care se
desfac rând pe rând îţi dezvăluie treptat spectacolul plantelor, atmosfera
spaţiilor pe care le ascund. Filtrată prin frunze sau atent dirijată de
spoturi, lumina se schimbă de la o oră la alta, creând un joc magic.
TEXT: Sabina Uşurelu • FOTO: Bogdan Popescu
www.casa-gradina.ro
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N APROPIERE

de București, parcela de teren
cu forme dificile, însumând
600 de metri pătrați de spații
răsfirate printre corpurile de clădiri și
garduri, majoritatea puternic umbrite,
a fost piatra de încercare a proiectului.
Scopul a fost acela de a crea o grădină
frumoasă pe care să o descoperi
treptat, care să-ți ofere surprize, dar și
confort la fiecare pas. Soluția echipei
Arta grădinilor a fost aceea de a crea
și produce mai multe panouri din
Corten. Dispunerea și modelul lor te
lasă să tragi cu ochiul la ce se ascunde
după ele, provocându-te să explorezi
și să descoperi fiecare colțișor. Pentru
a pune mai bine în valoare modelele
decupate în oțel – precum acel bonsai
dantelat –, au fost instalate șiraguri de
LED-uri; acestea au și rolul de a lumina
discret grădina și aleile dintre ele. Tot
din oțel – dar inoxidabil – a fost realizat
și elementul acvatic, de fapt un ochi de
apă decorativ de doar 10 cm adâncime.
În el se revarsă, prin trei fante încastrate
în gard, o perdea subțire de apă.
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Panourile din oțel Corten separă spațiile,
lăsând grădina să fie descoperită treptat
și oferind plantelor un fabulos fundal
într-o nuanță caldă, ruginie.
www.casa-gradina.ro
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Ghirlanda de spoturi discrete creează un
spectacol de lumini și umbre, punând în
valoare grupurile de plante, panourile de
oțel și elementele decorative ale casei.
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OZAICUL de spații

ce compun grădina
oferă plantelor condiții
de dezvoltare diferite,
astfel că a fost nevoie de o atentă
alegere a speciilor. În zona întunecoasă
dintre case au fost puse exemplare de
rododendroni, Aucuba, Hakonechloa,
ferigi. În triunghiul dificil dintre gard
și casă cresc rododendroni, azalee,
bambuși, Sedum și crini Hosta. Printre
plante, solul a fost decorat cu pietriș
mărunt și bolovani acoperiți cu mușchi,
întreg ansamblul închipuind o grădină
japoneză. În dreptul panourilor de
Corten cresc flori de Rudbeckia, salvie
și echinacea și ierburi ornamentale
precum Deschampsia și Panicum.
Arbuștii decorativi – Tamarix, Weigela,
Cornus kousa și alba, gutui japonezi,
lilieci de vară și laurocireși – îmbracă
întreaga grădină. Colecția atât de
variată de plante, dar și suprafețele
gazonate și elementele construite
necesită o îngrijire minuțioasă,
fiind necesară, o zi pe săptămână,
intervenția unei echipe de specialiști.
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