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În grădină

Grădina romantică
Un vis realizabil

Undeva la capătul lumii, această grădină romantică a fost 
amenajată pentru a-i încânta pe proprietari cu eleganţa şi 
delicateţea sa. Inspiră-te din designul ei şi vezi ce mobilier, 
plante şi accesorii poţi combina pentru a obţine şi tu 
acelaşi efect de vis.

Robert Welsch a studiat arhitectura peisajului la Grădina 
Botanică din New York. În prezent este preşedintele firmei de 
proiectări şi amenajări spaţii verzi Westover Landscape Design 
(www.westoverld.com) şi profesor de designul peisajului.

Tufele înalte de hortensia îmbracă gardul 
dantelat, oferind intimitate terasei şi 
transformând-o într-un spaţiu de relaxare 
şi de petrecere a timpului liber, în „grădina 
secretă” pe care şi-au dorit-o proprietarii.

AceAstă frumoAsă grădină romAntică a fost amenajată în 
pitorescul orăşel Tarrytown, aflat la doar 35 minute de Manhattan, New 
York, de arhitectul peisagist Robert Welsch. „Clienţii mei îşi doreau o cameră 
în aer liber care să se potrivească interiorului casei. Astfel, tâmplăria albă, 
materialele textile folosite pentru decorarea camerelor şi verdele răcoros al 
sticlăriei au devenit surse de inspiraţie în amenajarea grădinii”. 

terAsA pAvAtă cu piAtră Albăstrie măsoară în jur de 11 mp şi 
este înconjurată de brazde de 1 m lăţime în care a fost plantată o colecţie 
romantică de arbori cu flori, tufe şi plante perene. La începutul primăverii sute 
de narcise (Narcissus poeticus ‘Actea’) luminează grădina împreună cu florile 
unei magnolii stelate timpurii. În mai înfloreşte liliacul, un cadou făcut de fiul 
proprietarilor de Ziua Femeii, iar de la începutul lui iunie împodobesc grădina 
două soiuri de hortensia: Hydrangea quercifolia şi Hydrangea panicullata 
‘Limelight’.

spAlierele sunt Acoperite toAtă vArA cu trandafiri căţărători albi 
‘Iceburg’, în timp ce gardul dantelat este drapat de la începutul toamnei cu 
flori de clematite (Clematis terniflora) – sute de steluţe albe care rezistă până 
la primul ger. Peste pietrele din potecă se revarsă tufe de cimbru (Thymus 
vulgaris şi Thymus pseudolanuginosus), în timp ce terasa albastră este 
conturată frumos de ierburile ornamentale (Hakonechloa macra ‘Aureola’), 
care prind în frunzele lor adierile uşoare de vară, adăugând volum şi dinamism 
acestui spaţiu mic, iar la sosirea toamnei capătă o tentă de roz stins, 
completând culoarea frunzişului fanat al hortensiilor.

Pavajul clasic din dale de piatră albăstruie a fost ales din 
mai multe motive: oferă eleganţă grădinii, este practic 
şi uşor de întreţinut, drenează rapid excesul de apă, iar 
nuanţa sa răcoroasă a fost gândită să se armonizeze 
cu griul acoperişului, cu bleul pernelor decorative şi cu 
albastrul imperial al tufelor de petunii.

producţie: saBiNa uşuReLu • foto: Rich PomeRaNTz

Gardul dantelat permite privirii să 
hoinărească dincolo de limitele 
grădinii, mărind vizual spaţiul şi 
animându-l în acelaşi timp cu 
jocuri de lumini şi umbre atunci 
când soarele asfinţitului pătrunde 
prin ochiurile sale.



76 CASA ȘI GRĂDINA Mai 2011 www.casa-gradina.ro

Bine primiţi

Mai 2011 CASA ȘI GRĂDINA  77www.casa-gradina.ro

În grădină

Ghivece de ceramică cu 
model împletit sau cu 
pătrăţele, 9 lei, de la Daiso 
(www.daiso.ro). Ghiveci bej 
din plastic poliuretanic, uşor 
şi rezistent la îngheţ, 33x50 
cm, 129,95 lei, de la ikea 
(www.ikea.ro).

căsuţele albe sunt din lemn, au 22x12x22 cm şi 
costă 52 lei/buc., iar căsuţa împletită (care poate 
fi atârnată) are 24x24x24 cm şi costă 64 lei. Le 
găseşti la mobexpert (www.mobexpert.ro).

Dale gri deschis „country”, aspect criblură, 
40x40 cm, 59,29 lei/m2; bordură granit 
natural, 100x18x7 cm, 49,99 lei/buc. De la 
Bricostore (www.bricostore.ro).

Felinar Lantställe, 
din oţel, cu 
suport pentru 
lumânare, 23 cm 
înălţime, 29,99 
lei, de la ikea 
(www.ikea.ro).

clopoţei de vânt realizaţi manual 
din bambus, costă 4,5 usD. Pot fi 
cumpăraţi de pe internet; îi găseşti pe 
www.collectionsgiftsandmore.com.

un gard asemănător cu cel din 
grădină poate fi obţinut din panouri 

„Whaki”. Le găseşti la hornbach 
(www.hornbach.ro), costă 199,99 lei.
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Pernele decorative 
hållö, de 60x40 cm, 
în diverse culori, 
pot fi găsite la ikea 
(www.ikea.ro), costă 
39,99 lei bucata.

scaunele din ratan 
artificial, de la 
ikea (www.ikea.ro), 
sunt rezistente la 
intemperii: scaun 
Läckö cu pernă 
gri, 349 lei; scaun 
ammerö cu pernă 
bej, 299 lei. Pernele 
sunt incluse în preţ!

Stânga: parasolare Karlsö, 
300 cm diametru şi 260 cm 
înălţime, 349 lei/buc., de la 
ikea (www.ikea.ro). 
Dreapta: umbrele sunset, 
250 cm diametru, 175 lei/
buc., de la mobexpert 
(www.mobexpert.ro).

∆

Peretele alb al clădirii 
a fost mascat cu tufe 

de trandafiri căţărători 
albi care vor îmbrăca cu 
timpul întregul acoperiş. 

căsuţele pentru păsări şi 
clopoţeii de vânt atârnaţi 

de streaşină adaugă 
grădinii o notă de farmec.

scaun Grappa, 
74x63x91 cm, 845 lei 
şi masă, 160x100x74 

cm, 1234 lei; piesele au 
cadru metalic şi sunt 

realizate din împletitură 
din fibre sintetice 

rezistente la intemperii. 
www.mobexpert.ro
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Trandafir căţărător
'iceBuRG'

• Perioada de înflorire: mai - primul îngheţ; 
• cantitatea de lumină: soare direct; 

• Perioada de plantare: martie

Clematite de toamnă
'cLemaTis TeRNiFLoRa'

• Perioada de înflorire: august – 
octombrie; • cantitatea de lumină: soare 

direct, umbră uşoară; • cantitatea de 
lumină: martie, septembrie

Cimbru de grădină
'ThYmus vuLGaRis'

• Perioada de înflorire: iunie; • cantitatea 
de lumină: soare direct • Perioada de 

plantare: martie, aprilie

Hortensie
'hYDRaNGea queRciFoLia'

• Perioada de înflorire: iunie – august; • cantitatea 
de lumină: soare direct; • Perioada de plantare: 

septembrie, octombrie, martie, aprilie

Narcise albe
'acTea'

• Perioada de înflorire: aprilie – mai; 
• cantitatea de lumină: soare direct, umbră 
uşoară • Perioada de plantare: septembrie, 

octombrie

Hortensie
'hYDRaNGea aRBoResceNs'

• Perioada de înflorire: iunie – primul 
îngheţ; • cantitatea de lumină: umbră 

uşoară • Perioada de plantare: septembrie, 
octombrie, martie, aprilie

Petunii
'imPeRiaL BLue'

• Perioada de înflorire: mai – octombrie; 
• cantitatea de lumină: soare direct

• cantitatea de lumină: martie, aprilie

Magnolia
'sTeLLaTa'

• Perioada de înflorire: martie – aprilie; 
• cantitatea de lumină: soare direct, umbră 
uşoară • Perioada de plantare: septembrie, 

octombrie, martie, aprilie

Liliac alb
'PRimose'

• Perioada de înflorire: aprilie - mai; 
• cantitatea de lumină: soare direct, umbră 
uşoară • Perioada de plantare: septembrie, 

octombrie, martie, aprilie

Tufele de cimbru crescute între dalele 
terasei creează o trecere fluidă de la zona 

pavată la cea cu gazon, parfumând aerul în 
timpul zilelor fierbinţi de vară.

ierburile ornamentale 
ascund conturul 
dur al pavajului, 
îmbrăcând în 
acelaşi timp 
picioarele golaşe ale 
hortensiilor.

„Grădina în nuanţe de crem, verde şi 
albastru îmi oferă un cadru perfect 

pentru etalarea colecţiei mele de 
sticlărie, porţelanuri şi textile colorate 

pentru masă”, se mândreşte proprietara.


