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 Cred că ți s-a întâmplat și ție, odată cu venirea primăverii, să ai impresia 
că orașul arată complet diferit. Iar lucrul acesta îl datorăm faptului că verdele 
copacilor reapare printre clădirile gri. 
 Îţi mai aduci aminte ce ţi-am povestit despre arhitectul peisagist la 
prima noastră întâlnire din 2015? Îţi spuneam atunci că pentru grădini şi 
parcuri, există nişte arhitecţi speciali, care se numesc peisagişti şi care se 
ocupă de plante, de relief şi de apa dintr-o anumită zonă. Adică, peisagiştii se 
ocupă de arhitectură peisageră şi anume de proiectarea spaţiilor verzi, a 
grădinilor, a parcurilor.

 Dar cum crezi că a apărut arhitectura peisageră? Ei bine, ea este strâns legată de istoria 
grădinăritului. Pe vremuri, grădinarul era cel care hotăra atât forma, cât şi compoziţia vegetală a 
unei grădini, adică din ce plante era alcătuită o grădină. Astăzi însă, peisagistul a preluat aceste 
sarcini de la grădinar şi le-a completat cu unele noi, în timp ce grădinarul a rămas să aibă grijă de 
grădini şi să le întreţină.
 Atunci când vrei să realizezi o amenajare peisageră în oraş, trebuie să iei în considerare 
multe aspecte. Ca să alegi ce copaci să foloseşti, în primul rând, trebuie să ţii cont de climă, de 
tipul solului, de spaţiul de plantare, de vegetaţia existentă, cine este proprietar al terenului şi cum 
se întreţin arborii aleşi.

Arhitectura şi grădinile de primăvară
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 Trebuie să ştii că arborii reprezintă un 
factor major în aspectul spațiilor exterioare 
din oraş. Mărimea plantelor în raport cu 
dimensiunile omului este un element foarte 
important atunci când proiectăm spaţii 
pentru oameni. Preben Jakobsen, un 
arhitect peisagist danez, a identificat în 1977 
cele mai utile categorii de dimensiuni pentru 
a crea în oraş spaţii verzi de calitate. El a 
împărţit dimensiunile plantelor astfel: la 
nivelul solului, până la genunchi, de la 
genunchi la înălţimea taliei şi sub sau peste 
nivelul ochiului. Ţinând cont de aceste 
clasificări, care ar fi categoria ta preferată?

Stiai că...

 ...peisagistul a apărut în secolul al XIX-lea şi că până atunci se numea 
grădinar? Iar grădinarul nu era cel care planta, ci cel care crea ideile 
pentru grădini?
 ...peisagistul a apărut ca urmare a densificării oraşului şi s-a ocupat 
şi de sisteme verzi urbane?
 ...în ziua de astăzi, peisagistica este un domeniu complex care se 
ocupă de proiectarea, amenajarea, mentenanţa şi restaurarea 
spaţiilor verzi şi chiar şi de ecologie?

,

Dicţionar

ECOLOGIE: Ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre organisme şi 
mediul lor de viaţă.
MENTENANŢĂ: Totalitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţie ale unui 
sistem.
PEISAJ: Parte din natură care formează un ansamblu artistic şi este cuprinsă 
dintr-o singură privire; privelişte; aspect propriu unui teritoriu oarecare, 
rezultând din combinarea factorilor naturali cu factorii creaţi de om.
RESTAURARE: A repara, a aduce în bună stare, a reconstitui o lucrare de 
artă, un monument de arhitectură, respectând forma iniţială, stilul originar.

Text: arh. Monica Popescu și peisagist Alex Mexi, Asociaţia De-a Arhitectura
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 În oraşul în care locuieşti se doreşte crearea unui parc public. Ţinând cont de faptul că 
vara este foarte cald, iar iarna este rece şi bate un vânt puternic, cum ai aranja tu vegetaţia în 
acest spaţiu? Desenează  elementele de vegetație ale parcului, ținând cont și de scara pe care o 
dă omulețul din imagine. Te poți inspira din modelele de mai jos.

Până data viitoare îţi propunem un joc:


