
Cum devii arhitect peisagist?
Se va porni de la explicarea 

cuvântului peisaj de către copii, al-
cătuind familia acestui cuvânt.

Discuție despre meseria de 
arhitect peisagist și arhitectura pe-
isageră. 

Ce înseamnă meseria de arhi-
tect peisagist?

*Arhitectura peisageră repre-
zintă arta de a planifica, a proiecta, 
a menține, a conserva si a reabilita 
spațiul verde. Un practician în do-
meniul arhitecturii peisajului poar-
ta numele de arhitect peisagist.

*Pentru a deveni arhitect 
peisagist trebuie să cunoști foarte 
multe lucruri, pentru că există nu-
meroase responsabilități. Bineînțe-
les, trebuie să ai și pasiune pentru 
grădinărit, dar în primul rând ești 
responsabil pentru fiecare plan-
tă din spațiul pe care îl amenajezi. 
Trebuie să cunoști atât plantele, cât 
și arbuștii sau pomii, și să ai cunoș-
tințe temeinice în a ști să le combini 
astfel încât să se armonizeze și să 
se împace între ele.

Ce înseamnă arhitectura peisageră? 
Ce rol are ea în arhitectura unui oraș?
*Vegetaţia în peisajul arhitectural al unui oraş are un rol extrem de important, adu-

când varietate şi culoare în geometria construcţiilor. 
Arhitectura peisageră include aranjamentul și alegerea plantelor, precum și ame-

najarea locului din natură prin combinarea cu elemente precum: alei, foișoare, piscine, 
iazuri, dar și cu accesorii de grădină (mobilier de exterior, corpuri de iluminat, vase de-
corative etc.) după un plan unitar și armonios. Un parc, o grădină, un scuar, sunt câteva 
dintre locurile în care o amenajare peisageră poate produce o adevărată operă de artă. 

De când au început oamenii să își amenajeze grădinile?
Grădinile, precum cele de la Versailles, sunt o atracție pentru turiști din întreaga 

lume. Dar aranjarea grădinilor a început cu mult mai devreme. 
Edenul (*Grădina raiului, denumire regăsită în limba mai multor popoare) simbo-

liza idealul oamenilor de a trăi în armonie cu natura. Despre primele grădini luxuriante 
(paradisiace) aflăm din legende, descrieri istorice, fresce. Acestea erau cu precădere în 
China, India, Siria și Mesopotamia, apoi în Egipt, Grecia și Peninsula Italică.
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