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Un labirint
plin de

Grădina are doar 100 de metri pătraţi, dar
te poţi pierde în ea cu uşurinţă. A fost
creată sub forma unui sistem de terase
interconectate, ca un joc de volume, materiale
şi texturi în care te laşi ademenit şi de care
nu te mai saturi niciodată.
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Plante dragi

A

FLATĂ ÎN APROPIEREA

oraşului Bucureşti, micuţa grădină
a fost gândită ca traseu labirintic
cu diferenţe de nivel ce leagă
câteva zone de relaxare, creând astfel iluzia unui
spaţiu mult mai mare şi îndemnând vizitatorii
să o parcurgă activ, nu doar să o contemple.
Conceptul proiectului s-a închegat în jurul
dorinţei de a păstra bradul frumos din centrul
terenului şi de a crea o grădină uşor de întreţinut
şi rezistentă la exuberanţa lui Charlie, labradorul
proprietarilor, ţinând cont în acelaşi timp şi de
mobilierul de grădină cumpărat anterior.

ASTFEL S-A CONTURAT ideea unui

sistem de terase interconectate, delimitate prin
jardiniere masive, amenajat în continuarea terasei
din faţa casei pentru ca întreaga grădină să fie
percepută ca o extensie a locuinţei. Plantele au
fost alese într-o diversitate de culori şi texturi
care să contrasteze cu elementul mineral. La
cererea proprietarilor au fost lăsate să crească
în voie astfel încât, dacă amenajarea părea la
început golaşă, verdeaţa şi-a revendicat cu timpul
drepturile, umplând jardinierele şi curgând chiar
peste marginile acestora.
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Plante dragi
Pentru a obţine
un stil modern, au
fost alese plante
decorative prin
foliaj, cu aspect
sculptural. Sunt
atractive tot timpul
anului, inclusiv
iarna – o alternativă
inedită la coniferele
folosite de obicei în
acest scop.

Finisajele
amenajării au fost
limitate la lemn
şi piatră: pergolă
din lemn masiv
roşcat şi deck într-o
nuanţă închisă, în
contrast cu cremul
jardinierelor şi
al aleii. Alături,
Charlie, regele
grădinii.
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Pergola a fost acoperită de două tipuri de glicină,
una simplă şi alta bătută, care lasă vara o umbră
foarte densă şi răcoroasă, protejând terasa de
aversele scurte sau de ploaia măruntă de toamnă.
Pe fundal se întrezăreşte o tufă de hortensie cu
flori albe (Hydrangea arborescens).
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Proiectul grădinii
a fost conceput
de Ioana Mircea,
membră a echipei
Arta Grădinilor.
Este absolventă
a secţiei de
Peisagistică,
Facultatea de
Urbanism şi a
unui master de
Proiectare Urbană
în cadrul UAUIM.

ÎN CIUDA TERENULUI de dimensiuni

mici, implementarea proiectului a fost o lucrare
complexă ce a durat patru săptămâni şi a costat
în jur de 15 000 de euro. Etapele cele mai dificile
au constat în realizarea elementelor construite,
a unui sistem de drenaj elaborat (nivelul pânzei
freatice în zonă este ridicat, iar surplusul de apă
se drena extrem de greu) şi a reţelei de irigaţii în
aşa fel încât furtunurile care trec de la o jardinieră
la alta să nu fie vizibile.

PLANTAREA propriu-zisă a avut loc abia

la final şi în scurt timp imaginea dezolantă a
şantierului s-a schimbat radical, grădina fiind
invadată de arţari japonezi pendulari cu frunza
măruntă, extrem de decorativi datorită formei şi
texturii, dar şi schimbărilor cromatice sezoniere,
de exemplare de Photinia, Ilex şi de laurocireşi, de
bambuşii cu foşnetul lor plăcut sau de lavanda
parfumată, cu frunzele ei frumoase colorate în
vernil prăfuit.

ACUM, după trei ani de la amenajare, grădina a
Din cauza lui Charlie, căruia îi place să sape şi să-şi ascundă
jucăriile peste tot prin grădină, cea mai mare suprafaţă
a terenului a fost pavată, iar plantele au fost cultivate în
jardiniere înalte. Din acelaşi motiv, pe pământul de la baza
bradului au fost aşezaţi bolovani decorativi.
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Grădina a fost concepută, construită
şi întreţinută în continuare de firma de
amenajări peisagistice Arta Grădinilor
(www.artagradinilor.ro).
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ajuns la maturitate deplină, încântând proprietarii
şi vizitatorii deopotrivă. Fiind gândită inteligent
încă de la început şi amenajată cu multă trudă şi
responsabilitate, se îngrijeşte uşor, cea mai mare
parte din întreţinere fiind acaparată de mica
suprafaţă de gazon şi de tunderea arbuştilor.
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