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Romantiškai aplinkai 
prie namo sukurti 
įprasta žalia veja 
netinka. Tuo įsitikinę 
šio sodo šeimininkai 
ir kraštovaizdžio 
dizaineris, todėl 
kiemelyje senų obelų 
paūksmėje nutarė 
įveisti žydinčią 
laukinių gėlių pievą.
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Kraštovaizdžio dizaineris Amaury Gallonas 
(studija „Jardins de Babylone“)

Paryžiuje įsikūrusios studijos 
„Jardins de Babylone“ 
kraštovaizdžio dizainerio 
Amaury Gallono pasiūlyta 
kintančio sodo koncepcija, 

kuriame vešėtų daug visžalių augalų, 
žydėtų dekoratyvinės gėlės, šeimininkų 
su džiaugsmu buvo priimta. Taip 
A. Gallonas Prancūzijos sostinės 
Montrėjaus (Montreuil) priemiestyje 
sukūrė ramybės, jaukumo bei romantikos 
aplinką, tolimą didmiesčio triukšmui 
bei skubai. Atnaujintame sode paliktos 
tik dvi anksčiau čia augusios obelys. 
Sodą stengtasi kurti kuo natūralesnį, 
nereikalaujantį ypatingos priežiūros. 
Žalieji plotai suprojektuoti siekiant 
suteikti įspūdį, tarsi jis visuomet čia 
būtų vešėjęs. Paties sodo struktūrą lėmė 
sklypas šalia namo. Į dvi dalis padalytoje

erdvėje įgyvendinami du scenarijai: vienas 
prasideda ties įėjimu, o antras – už namo, prie 
svetainės lauko durų. Sodo kompozicijai kurti 
pasitelkti laisvumo bei asimetrijos principai 
– viskas formuojama be stačių kampų bei 
griežtų linijų. Po pertvarkos  sklypelis vilioja 
švelniomis spalvomis, žydinčiomis gėlėmis ir 
maloniais aromatais.
Pravėrus vartus, sodas pasitinka raganėmis 
bei violetinėmis verbenomis. Ilgastiebės 
gėlės siūbuoja nuo vėjo, tarsi įvairiaspalvė 
laukinė pieva. Takelis, įspraustas tarp dviejų 
sienų, tapo gerokai jaukesnis. Grubokos 
geležinkelio pabėgių lentos veda į sodo 
gilumą, kurdamos Viduržemio jūros miestelių 
motyvus su aukštyn kylančiais siaurais laiptais 
primenantį kontekstą. Krūminiai paparčiai 
(paprastoji diksonija), japoniškas bananas,  
žalias gulsčiosios soleirolijos kilimas rodo kelią 
tolyn. 
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Vidaus kieme įrengta medinė terasa, kurioje 
vasaros dienomis galima neskubriai pietauti. 
Ploteliuose aplink terasą puoselėjami 
žydintys augalai bei dekoratyvinės gėlės: 
japoninės fatsijos, miskantai, plunksninės 
ašuotės ir kiti. Sodo grindinį formuoja kiniškų 
uolinių akmenėlių danga, o didieji akmenys 
žymi pagrindinį taką nuo įėjimo namo link. 
Romantiškajam pradui sustiprinti ant medinių 
tvorų užleisti vijokliniai augalai, o atokiau 
esantis suolelis kviečia prisėsti su knyga ir 
pasinerti į intymaus gamtos kampelio idilę…

Atviras erdves keičiant 
uždaroms, sukuriamas 
įtaigus sodas, teikiantis 
malonių emocijų.


