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Na krožiščih in rečnih bregovih
Maja Devetak, krajinska arhitektka

Maja Devetak je krajinska arhitektka, ki dela v 
Luksemburgu. Po študiju na ljubljanski biotehniški 
fakulteti si je želela izkušenj v tujini in odšla na 
sever Luksemburga, v ustanovo Cooperation 
a. s. b. l., kjer se umetniki z različnih področij 
ukvarjajo s projekti za pomoč ljudem z motnjo 
v duševnem razvoju. Tam se je leta 1994 tudi 
zaposlila, dve leti pozneje pa odprla svoj biro, ki 
zdaj zaposluje še tri krajinske arhitekte. Privlači 
jo, pravi, multikulturnost: »Skoraj 40 odstotkov 
ljudi v Luksemburgu je tujcev. Kar 150 tisoč se jih 
vsak dan vozi na delo iz obmejnih delov Francije, 
Nemčije in Belgije in ustvarja mednarodno 
ozračje. Ta multinacionalnost se kaže tudi v 
moji pisarni: moji sodelavci so Nemec, Belgijec, 
Francozinja in Portugalka. Delujemo dvojezično, v 
nemščini in francoščini,« pravi Maja, sestra Tanje 
Devetak, pri nas znane modne oblikovalke.

Do kod sme krajinski arhitekt pri 
oblikovanju prostora, katerega značil-
nost je pravzaprav ne okrnjena narava, 
v vašem primeru recimo projekt na 
vrtnem festivalu v Belgiji, pri katerem 
je bilo treba označiti divje rastline na 
bregovih reke? 
Meje so postavljene na dveh ravneh. Prvo 
določa kar zakonodaja. V Evropski uniji so 
varstvo narave, krajine in voda, smernice 
trajnostnega razvoja in podobne tematike 
precej natančno regulirane. Drugo raven 
omejitev si postavimo oblikovalci sami. 
Sama iščem oblikovalske rešitve v harmo-
niji z naravo, vendar tudi mislim, da mora 
biti poseg oblikovalca jasno viden. Izbira 
oblikovalskega jezika in oblike pa je odvisna 
od posebnosti projekta.

S kakšno željo so se na vas obrnili 
lastniki nenavadnega vrta v urbanem 
okolju, ki bi mu lahko rekli kar vrt v 
loncih?
Gre za majhen vrt z minimalno zasebno-
stjo. Zasnovali smo ga tako, da je vizualno 
neposredno povezan z dnevnimi bivalnimi 
prostori. Lastniki so želeli predvsem zani-
mivo kuliso, zato je bivalna vrednost vrta 
lahko podrejena. Taka želja pa je po drugi 
strani odprla ustvarjalno svobodo. Z mini-
maliziranjem oblikovalskih elementov in 
barv smo dosegli nenavadno sliko. Rdeče-
zelena rastlinska okna se vzpenjajo z mirne 
sive gladine kamnitega drobirja. Izstopa 
chaise-longue iz trave, ki ustvarja ozračje 
bivalnega prostora. Slika se spreminja z le-
tnimi časi.
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1. Sedem ljubezenskih zgodb je bil projekt za 
hortikulturni festival v enem od belgijskih mest. 
Namen je bil označiti divje rastline, sicer izgublje-
ne in nevidne v zelenju na bregovih reke.
2. Rdeče-zeleni vrt v Luxembourg-Merlu: zanimiv 
kot kulisa, chaise longue je iz trave. V posodah so 
zasajene različne trajnice, tako vrt kljub minimaliz-
mu z njihovim cvetenjem, čeprav morda drobnim, 
spremlja tudi letne čase.
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V Sloveniji skoraj ni več vasi brez kroži-
šča. Kaj je za vas kot krajinsko arhitektko 
zgodba krožišča?
Krožni promet očitno dobiva vedno po-
membnejšo vlogo v regulaciji prometa. 
Nove proste javne površine sredi cestišča so 
za oblikovalca krajine izziv. Sama v njih vi-
dim možnost iskrivih oblikovalskih rešitev 
in poudarjanja posameznih značilnosti kra-
jev ali pokrajin – pa ne mislim na izpis ime-
na kraja z nasadom enoletnic. Na žalost na 
otokih krožiščih prepogosto vidimo neizvir-
ne zasaditvene rešitve. Včasih me kar zaboli 
srce zaradi zapravljanja denarja za zasaditev 
enoletnic. Enoletnice ne pomenijo le nove 
investicije vsako leto, temveč povzročajo 
tudi visoke stroške vzdrževanja – zalivanje, 
pletje, sezonska zamenjava zasaditve.

To že veliko pove o vašem odnosu do 
enoletnic. Kaj pa uporaba drugih skupin 
rastlin?

Kakor ste verjetno opazili, uporabljam v 
svojih oblikovalskih in zasaditvenih reši-
tvah trajnice, grmovnice, drevesa in čebul-
nice. Enoletnice niso del mojega izraznega 
orodja. Mislim, da lahko z uporabo trajnih 
rastlin dosežem veliko bolj kompleksen 
učinek. Seveda pa je za to potrebno dobro 
poznavanje rastlin in spremljanje razvoja 
na tem področju.

Zelo pa vam je všeč oblikovanje iz vrbe. 
Povejte kaj o tem.
Trdoživost in radoživost vrbe so ljudje po-
znali in uporabljali že stoletja – za živice, 
pletenje košar ... V zadnjih desetletjih so 
njene odlike odkrili tudi oblikovalci vrtov 
in krajine. Vrbo sama pogosto uporabljam 
za oblikovanje igralno-prostorskih struktur 
pri urejanju okolice šol, vrtcev in igrišč. Na 
zasebnih vrtovih pa je hvaležen material za 
ustvarjanje novih prostorov. Je eden redkih 
»živih« materialov, ki omogoča veliko obli-

kovno fleksibilnost na pogosto majhnih za-
sebnih vrtovih.

Kako pa je pri oblikovanju velikih povr-
šin? Oblikovali ste zanimivo, precej po-
etično zasaditev v velikem pisarniškem 
kompleksu.
Projekt Drosbach je 45.000 kvadratnih me-
trov velika intenzivno ozelenjena streha med 
»prsti« pisarniškega kompleksa v poslovnem 
predelu mesta Luxemburg. Koncentrični krogi 
zasaditev se izmenjujejo z utrjenimi, uporab-
nimi površinami. Od tod tudi naslov projekta: 
Breaking the Waves. Posamezni segmenti so 
barvno opredeljeni: rumeni, rdeči, modri in 
oranžni vrt. Z zasaditvijo izbranih grmovnic, 
trajnic in čebulnic smo dosegli barvit in razi-
gran kontrast z arhitekturo pisarniškega kom-
pleksa. Približno 5000 uslužbencem, ki preži-
vijo večino svojega delovnika v zgradbi, smo, 
upam, ustvarili zanimiv pogled skozi okno in 
prijetno okolje za preživljanje odmorov.
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3. Vrbe so čudovit živi gradbeni material, ograja, ki hkrati lesena 
in zelena, stena, ki bo dihala.
4. Detajl z zasebnega vrta v Weiswampachu: ravne linije rastlin  
se izmenjujejo s črtami iz pušpana, kamenčkov in tlakovcev.
5. Zalogaj: 45 tisoč kvadratnih metrov strehe parkirne hiše je hkrati »vrt« 
pisarniškega kompleksa in pogled v naravo za pet tisoč uslužbencev.
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