APLINKA I GEROS IDĖJOS

KITOKIUsodas
AUGALU
,

,

NUOTRAUKOS - RASOS LAURINAVIČIENĖS, NIJOLĖS KARPAVIČIENĖS.
TEKSTAS – DANGUOLĖS KIŠKIENĖS.

„Dizainerio darbas yra sukurti nuotaiką ir įspūdį, kad sodas
natūralus, nors tikrojo natūralumo nėra daug – tai iliuzija,
ir tai yra menas!“, – įsitikinusi želdynų dizainerė Rasa
Laurinavičienė. Visi gėlėmis besidomintieji žinome jos
tinklaraštį „Kitokie augalai“, kiekvienas galime pasigrožėti
jos sukurtais MO muziejaus sodo želdynais ir pasidžiaugti,
kad šįmet vienas garsiausių šių laikų kraštovaizdžio
dizainerių Piet Oudolf pakvietė lietuvę dalyvauti savo
projekte. O dabar siūlome pasižvalgyti ir po Rasos sodą.

84

www.manonamai.lt

„Kadangi pradėjau mokytis iš angliškų sodų,
man buvo labai artima klasikinė – baltojo
sodo koncepcija. Čia suformuotas mano
baltasis sodas, tačiau kai matai tokią augalų
ir spalvų įvairovę, kaip gali apsiriboti viena
spalva? Sodas švelniai pastelinis, čia auga
veronikūnai, bandreniai, česnakai – šių galvos nemažos, tačiau jų žydėjimas trumpas, o
nužydėję jie išsaugo struktūriškumą – kubų
ir apskritimų kontrastas toks įspūdingas.
Miskantai rudenį atrodo nuostabiai, bet ir kai
nežydi, jie labai čia tinka“, – pasakoja Rasa.

Ž

Želdynų dizainerės Rasos Laurinavičienės sodui dabar septyniolika metų.
Per tą laiką čia daug kas keitėsi... „Žmonėms turėčiau sakyti – nedarykite
taip, viskas čia aukštyn kojomis, pirmiausia turėtų būti kuriama sodo struktūra, suskirstytos zonos, o pas mane atsirado augalai (kai atsiveži iš užsienio
lagamine jų du šimtus, galvoji tik apie tai, kur juos iškaišioti...). Bet augalai
buvo mano aistra, turėjau tikslą sukaupti jų kuo daugiau ir išmokti juos
auginti – tai gali sužinoti tik eksperimentuodamas, metų metus dirbdamas.
Kito būdo nėra, nei vadovėliai, nei enciklopedijos neišmokys, todėl toks pasirinkimas nėra blogas, kai esi pakeliui į sodo dizainerio profesiją. Pažinimo
proceso nepagreitinsi, turi matyti augalą gerais, blogais metais, pasodintą
molyje ir smėlyje... Todėl mano sodas nėra išdizainintas – tai bandymų
poligonas. 30 arų sklypas iš pradžių buvo plynas laukas, po to – veja, vėliau
ji mažinta ir mažinta, nes gėlynams reikėjo vis daugiau vietos. Bet dabar
man jau nereikia kasmet kelių šimtų naujų augalų, po dvidešimties metų
įdirbio užtenka poros dešimčių. Jau norėčiau, kad sodas būtų ramesnis, kad
jame būtų daugiau masyvių dekoratyvinių žolynų, daugiau struktūrinių
elementų – medžių, gyvatvorių“, – pasakoja sodo šeimininkė.

Rugpjūtį, rugsėjį saulė pakyla žemiau ir apšviečia žoles
reikiamu kampu – tada jos suspindi visu savo grožiu, o vasarą taip žaviai neatrodo. „Todėl man taip patinka rudeninis
vaizdas, kai spalvų labai sumažėja, bet išryškėja auksiniai
atspalviai, pablukimas“, – pastebi sodo šeimininkė.
Natūralistinė stilistika tuo ir išskirtinė, kad žiedų
vaidmuo nėra reikšmingas (didesni žiedai – didėja
dirbtinumo įspūdis), vienas kitas didelis ir ryškus gali
būti, bet visuma – tai smulkūs žiedeliai ir daug žalumos,
nes ir gamtoje žalia spalva nusveria spalvotą.
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„Mano sode dabar vyrauja pats tikriausias
natūralizmas, esu šios stilistikos propaguotoja ir atstovė. Ji suteikia pakankamai
daug laisvės – kas gali sakyti, kad gamtoje
taip neturi būti... Net žiūrėdama į piktžoles matau, kad kai kurios jų gražiai įsikomponuoja, tik nenoriu palikti jų savieigai,
kad pasisėtų ir išsiplėstų. Natūralistinė
stilistika pakankamai atlaidi žmogui – jei
tik jis toleruoja tam tikrą dozę, sakyčiau, jovalo (bet tai ne kiekvienam – yra
kompulsyviai norinčių sodą tvarkingai
nuravėti...). Daugelio žmonių akimis natūralistiniame sode būna periodų, kai jis
neatrodo labai gražiai (tarkim, per sausrą
ar nenukarpytas žiemai), bet yra jame ir
be galo žavių momentų!“ –
įsitikinusi Rasa. Pasak jos, su natūralistine stilistika asocijuojasi veronikūnai,
kraujalakės, zundos... Renkantis juos ir
nesodinant labai garbanotų viendienių ar
pilnavidurių rožių, vizualiai išryškėja natūralistinė gėlyno stilistika. Ir dar būtinos
dekoratyvinės žolės, kuriančios pievos
įspūdį – jos turėtų sudaryti ne mažiau
20 procentų želdinių ploto.

Rasai gražūs yra ruduo, žiema, kai
spalvų nedaug, kai išryškėja sodo
struktūra, augalų formos ir faktūros.

„Kad sėkmingai suvaldytum natūralistinę stilistiką, sode būtini struktūriniai elementai – formuoti krūmai, gyvatvorės ar tvoros, suoliukai, net betono statiniai – kažkas,
kas įspraudžia erdvę į rėmus, nes kitaip bus per daug jovalo. Kai yra atsvara – griežtos
formos, atsiranda pusiausvyra ir vaizdas akims atrodo tvarkingesnis, – sako sodo šeimininkė. – Net rūpestingai palei natūralistinį gėlyną nupjauta veja suteikia tokį pojūtį. Tai
svarbu, ir todėl mano sode yra pakankamai vejos – ji atsveria želdynų gausą“.
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„Pieva gali būti graži – bet
labai trumpą laiką, o gėlynas
kuriamas žmogui, jis turi būti
maksimaliai dekoratyvus visą
sezoną. Mitas yra tai, kad pasodinsi žolių – ir nereikės dirbti,
jos atrodys kaip natūralioje
gamtoje. Ne, ne, ne! Dizainerio
darbo sunkumas – numatyti,
kaip augalai keisis metų bėgyje,
kaip elgsis tarpusavyje, kaip juos
užprogramuoti, kad visa sistema
būtų kiek įmanoma tvaresnė.
Ne visi augalai gali būti palikti
savieigai, būtinas labai atidus
redagavimas“, – tvirtina Rasa.

Pasak Rasos, baltagalvės gražios, nes suteikia natūralumo, tik jos trumpaamžės ir nemėgsta, kad jas kas stelbtų:
„Vienas natūralistinės stilistikos triukų yra tas, kad neturi
paraidžiui atkartoti gamtos, tarkim, naudoti paprastų
pievų ramunių. Svarbiausia – nuotaika, o baltagalvės
kelia asociacijų su ramunėmis, bet yra dekoratyvesnės“.

Kraujažolė 'Coronation Gold' - vienas mano mėgstamiausių
augalų. stengiuosi visur jas naudoti. Geltona spalva pasaulyje
viena nekenčiamiausių gėlių spalvų, daugelis žmonių iškart
pasakys, kad jos nenori... Bet tai augalas, puikus devynis, jeigu
net dešimt mėnesių. Šios kraujažolės lapai gražūs, ji patikima,
daugiametė ir ilgaamžė, suteikia struktūriškumo net žiemą, tad
nukirpti ją verta tik pavasarį", – pataria želdynų dizainerė.
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Želdynų dizainerė pataria fiksuoti tai, ką
matome soduose, nes labai daug ką lengva
pamiršti... Fotografuojant žydinčias gėles
galima atrasti labai gražių derinių – tokių, kaip
ežiuolės, bandreniai, kinmėtės, veronikūnai,
kraujažolės.

Raudonlapių erškėčių uogos
ant krūmų išlieka ilgai.

Sodo šeimininkė pasakoja, kad ši gėlyno dalis yra jos bandymų laukas, čia negalvota apie dizainą, čia yra tiesiog augalai. Bet pamoka galėtų būti tokia – viskas gamtoje dera,
jei yra pusiausvyra tarp žalios lapijos ir spalvingų žiedų.

Vienas Rasai
gražiausių augalų –
impozantiška zunda
'Big Blue', ji nerealiai
mėlynos spalvos,
efektingos architektūriškos formos.
Tai nepretenzingas
augalas, jam tinka
priesmėlis, tačiau
molyje skurstų.
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Rasos sodas išgyvena labai spartietiškomis sąlygomis,
žemė čia posausė, priesmėlis, o gėlynai – nelaistomi
(tik vazonuose auginamus, kurie reikalingi projektams,
šeimininkė palieja, nes kitaip jie neišgyventų): „Taip,
šįmet augalai atrodo nelinksmi, nes, kai kaupė jėgas,
buvo sausra, todėl ir žiedų mažiau. Bet manęs tai
pernelyg nejaudina, kažkas numirs – bus vietos naujiems augalams, o daugelis išgyvens. Vejos nelaistau, ji
parudavo, tas manęs irgi nejaudina, laistymas svarbus
tik estetiniam vaizdui, o žolei tas pats, nepalankios
sąlygos – ji eina miegoti, gaus lietaus – ir vėl atsigaus.
Aš žiūriu labai filosofiškai į tuos dalykus tiek savo sode,
tiek kurdama projektus kitiems žmonėms ir stengiuosi
rasti būdų, kad vargti reikėtų kuo mažiau“.
Pasak želdynų dizainerės, nors jai labai patinka rudeniniai žiedai, bet yra metas, kai spalvų kakofonija
priimtina, kai pavasarį esame pasiilgę ryškumo ir reikia
juo pasidžiaugti: „Visus skatinu sodinti svogūninius
augalus, gėlynuose jų gali būti daug. Žinoma, tai
nėra pigu, nes, norint, kad būtų gražu, svogūnų reikia
nemažai. Bet sezonas toks trumpas, ir per jį želdynas
turi maksimaliai atidirbti, o svogūninės gėlės suteikia
dekoratyvumo“.

Gėlynas turi išlikti dekoratyvus visus metus, bet mes mažai
dėmesio kreipiame į medžių, krūmų uogas ir vaisius. Kuriant
želdyną būtina prisiminti gudobeles, šermukšnius, erškėčius.
Raudonlapių erškėčių gyvatvorei jau apie dešimt metų, ji siekia
beveik 3 metrų aukštį. Augalai labai atsparūs šalčiui, vasarą
lapija ryškiai melsvos spalvos, po to užmezga daugybę uogų ir
jos išlieka per žiemą. Pasak Rasos, erškėčių uogų būna ir juodų,
ir raudonų, rudenį galima sukurti įvairiausių derinių, nes ir lapija
nusidažo ryškiomis spalvomis. Tokios augalų kompozicijos ir turi
būti – vasarą koks nors sodo kampas nėra labai įspūdingas, o
rudenį staiga ima ir taip suspindi!

Buvo metas, kai Rasa labai mėgo bijūnus, kai
kurie jai patinka iki šiol. Šis puikiai tinka gėlyne,
kitus norėtų pasodinti atskirai – skynimui.
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