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Cinco estações os jardins de piet ou

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest Linkedin Copy Link Pensthorpe Garden no Reino Unido foi um dos espaços filmados no documentário (Foto: Divulgação) Beleza é tantas coisas... Acho que há algum tipo de luta entre o que é bonito e o que não faz parte da minha vida, diz o paisagista holandês Piet Oudolf em um trecho de um documentário sobre
sua obra, Five Seasons: The Gardens of Piet Oudolf. Dirigido por Thomas Piper, o longa-metragem lançado recentemente nos cinemas dos Estados Unidos deve chegar em breve aqui nos serviços de streaming. Piper fez muitas visitas ao que é o ponto criativo central de Oudolf por mais de 30 anos: a fazenda Hummelo, perto de Amsterdã. Entre outras
coisas, o diretor combinou os jardins em constante mudança que fazem sua assinatura (entre os projetos mais recentes estão a High Line, um parque construído sobre uma linha de trem suspensa na paisagem de Nova York), e traduzido em uma forma inspiradora e sensorial de ciclos naturais de importância no processo criativo da paisagem. Conhecido
por usar espécies coloridas e criar paisagens naturalistas, quase selvagens, Oudolf aprendeu a admirar os jardins dourados e marrons do outono, a ver o valor das plantas que morrem no inverno e eventualmente redefinir o próprio conceito de beleza associado à natureza, parece ter sido uma grande contribuição para seu trabalho. Também entrevistou o
diretor de documentários Thomas Piper. Thomas Piper e Piet Oudolf durante as filmagens dos bastidores de As Cinco Temporadas: Sempre me senti notavelmente diferente depois de voltar das filmagens em um dos jardins, diz o diretor (Foto: Divulgação) Sua carreira como diretor de documentários se concentra em vários temas. Como chegar a Piet
Oudolf? Sempre filmei sobre artistas. Mas a partir de uma definição ampla de um artista que cobria não só pintores e escultores, mas também fotógrafos, escritores, músicos e, mais recentemente, muitas coisas relacionadas à arquitetura. Em 2012, fiz um filme sobre os arquitetos Diller Scofidio + Renfro como parte da equipe que criou a High Line em
Nova York, e isso me levou a conhecer Piet Oudolf, que estava na paisagem high line. Mas eu ouvi pela primeira vez sobre isso quando eu estava fazendo um filme sobre uma arquiteta de Chicago, Jeanne Gang, e ela recomendou que eu filmando o interior de Millennium Park em Chicago. Piet tinha acabado de terminar o Jardim Lurie, lá dentro, quando
vim tirar uma foto do edifício Jeanne, me vi vagando pelo jardim completamente perdido na incrível atmosfera lá. Esta foi minha primeira experiência no jardim DeLfus do Sul – e eu não sabia nada sobre isso na época.+ LEIA MAIS | Arquiteto sueco defende arquiteto transformador que powerJad pode ser emocionalmente com as pessoas? Existem livros
intermináveis que explicam a profunda relação entre a natureza e os humanos e o quanto a natureza nos afeta em um nível fisiológico, psicológico e emocional. Jardins são como um pequeno pedaço da natureza com o qual podemos nos comunicar todos os dias. Os fãs de jardinagem sempre dizem que jardinagem é sua terapia. Mas Piet se junta a um
nível ainda mais profundo, que é uma das razões pelas quais seus jardins são tão celebrados. O Sul trabalha principalmente com perenes, plantas que retornam todos os anos sem replantios. Ele escolhe plantas especificamente com base em sua aparência depois que morrem - elas não morrem, mas elas adormecem até que brotem novamente no
próximo ano - mas ele projeta tanto com o inverno quanto o verão em mente, seus jardins celebram quatro estações e ele acha que ver essas plantas passarem por todo o seu ciclo de vida, da vida à morte, é como ver nosso ciclo de vida refletido em um ano.+ LEIA MAIS | ENTREVISTA: I FUJIMOTO ESTÁ LANÇANDO NO FUTURE ARCHITECTURE
LOOKAI É chamado de conceito cinco temporadas que causou o título do filme? Para entender que os desenhos de Piet com todas as estações em mente, eu sabia que queria que o filme acompanhasse todo esse ciclo de nascimento, vida e morte no meu jardim em Hummelo. Mas a partir do outono, senti isso realmente destacando a ideia de que
celebra jardins quando a maioria dos jardineiros tradicionais assumem que o jardim está completo. Essa é provavelmente uma ideia abstrata no Brasil, onde as plantas nunca param de crescer! Mas no norte da Europa e grande parte da América do Norte, onde o Sul opera, quase tudo no inverno se torna marrom. Gostei da ideia de que o espectador teria
que passar pelo outono e inverno, quase metade do filme, antes de ver os jardins floridos, numa época em que a maioria das pessoas usa mais os jardins. Quando o filme foi exibido no Festival de Cinema em Washington Post, o especialista em horticultura Adrian Higgins me explicou que os moradores da paisagem realmente se voltam para a quinta
temporada, que acontece precisamente entre o verão e o outono, que é quando muitos perenes realmente florescem. Foi bom aprender sobre esta quinta temporada e fez com que o título de repente parecesse mais poético do que literal.+ LEIA MAIS | HISTÓRIAS DO JARDIM: UMA ENTREVISTA COM RENATA TILIPiet fala sobre busca de beleza,
perdedores, seus projetos. Mas ele também fala sobre a possibilidade de questionar esses conceitos, sobre a definição de visão. Como você absorve esse tema durante a entrevista? Sinto-me atraído pela estética do trabalho de Piet. Mas para mim, o que distingue Piet de outros paisagismo Além de trabalhar nesse estilo conhecido como o novo perene,
há seu senso intuitivo de estética. É motivado pela necessidade de criar, que é o que leva os artistas de qualquer meio. E nossos artistas mais importantes são sempre aqueles que duvidam de como vemos a beleza das ideias existentes. Era isso que eu queria capturar. Como essa abordagem mudou sua abordagem relacionada à natureza? Vim para o
projeto sem muito conhecimento de plantas e jardins, aprendi muitas coisas sobre ele. Acho que o efeito mais profundo em mim ao longo do filme é a profunda conexão entre as pessoas e a natureza e como os Jardins do Sul se conectam a algo que foi perdido ou desconectado, especialmente em áreas urbanas. Quando voltei das filmagens em um dos
jardins, sempre me senti muito diferente. O comentário que mais ouço das pessoas quando viram o filme é que eu olho para o mundo de uma maneira completamente diferente agora. Acho que é isso que a arte pode fazer e especificamente o que Piet faz com seus jardins. Isso muda a forma como vemos.+ LEIA MAIS: UMA NOVA SÉRIE DA NETFLIX
EXPLORA A CASA COM DECORAÇÕES DO FILME USUAL DA ONU THOMAS PIPER USA, 2017, 76', Five Seasons prod. VO – ST Français Le paysagiste révolutionnaire Piet Oudolf est connu pour avoir conçu des travaux publics tels que la populaire High Line de New York et le Lurie Garden du Millennium Park de Chicago qui redéfinisnotsent
conception des jardins comme œuvres d'art à part entière. Ce documento magnifique et méditatif plonge les spectateurs dans son travail, nous emmenant dans le processus créatif de Piet Oudolf. Des debate intimes se déroulent pendant quatre saisons dans les jardins de Piet à Hummelo et lors de visites de ses œuvres publiques emblématiques à Nova
York, Chicago et aux Pays-Bas, ainsi que dans les endroits lointains qui inspirent son génie, notamment les fleurs sauvages du désert de l'Ouest du Texas et les forêts post-industrielles en Pennsylevani. le film suit également Oudolf alors qu'il conçoit et installe un nouveau jardin important à la galerie et centre d'arts Hauser &amp;amp; Wirth Somerset, dans
le sud-ouest de l'Angleterre, un jardin qu'il considère comme son meilleur travail pour le moment. De ses théories esthétiques à ses esquisses étonnamment abstraites aux implications écologiques de ses idées, le film révèle poétique commentment Oudolf bouleverse les notions conventionnelles de la nature, de l'espace public et, finalement, de la beauté
elle-même. Texto e fotografia: Catarina Gonçalves Piet Oudolf é uma das mais prestigiadas designers de jardim do mundo, famosa por ambientes herbáceos. Este designer holandês nos dá outra fase de plantas, uma em que achamos que a planta está morta, e a que geralmente é Insignificante. Para muitas plantas, esta etapa é nesta época do ano. Seu
trabalho dá prioridade à estrutura da planta e suas mudanças durante as estações. A estrutura assume que aqui é mais relevante do que os aromas ou cores da flor. Piet Oudolf nasceu em 1944 e aos 25 anos decidiu dedicar-se à jardinagem e não ao negócio da família, restaurante e bar. Foi o primeiro passo na carreira de um dos designers que mais
inspirou colegas profissionais ao redor do mundo e ainda está se referindo hoje. Sua primeira grande influência foi Milen Ruys, o único designer de jardim holandês que na época falava mais sobre plantas e plantações do que design. Com sua primeira visita à Inglaterra, Piet Oudolf ficou maravilhado com o número de plantas existentes e diferentes
espécies. Foi em 1982 que ele decidiu começar sua estufa porque estava cada vez mais frustrado porque não conseguia encontrar as plantas holandesas que queria para seus projetos de paisagismo. Coletando plantas de vários países para onde viajou, especialmente na Inglaterra e nos Balcãs, seu objetivo era escolher as melhores espécies de plantas
que poderiam ser usadas em jardins e muitas delas ignoravam grandes estufas e jardineiros naquela época. Muitas dessas plantas eram ervas ornamentais e umbeliferosas. Seus projetos recriam emoções, a atmosfera concebida se assemelha à natureza mais ousada e, ao mesmo tempo, elementos contrastantes muito estruturais nos lembram que
estamos realmente no jardim. Muitos de seus projetos usam formalidade de uma forma bastante tradicional, mas a composição e pequenos detalhes tornam esses jardins únicos. O trabalho deste designer nos ensina para tudo que a beleza é sempre a única que precisamos saber olhar. Beleza, que vai além de cores e flores. Seu trabalho influenciou
designers não só no norte da Europa, mas também em todo o mundo, que adaptam sua filosofia a diferentes condições climáticas. As plantas são usadas como uma paleta de tinta de artista, selecionadas de acordo com sua forma, tipo e estrutura de folhas. Segundo Piet Oudolf este tipo de paleta é muito importante para qualquer jardineiro, designer ou
paisagista e é dividido de acordo com a importância da forma, estrutura de folhas, texturas e só então por cor. A evolução das plantas herbáceas, seu crescimento, floração, a cabeça das sementes, folhas secas e seus esqueletos de inverno, todas essas etapas são estudadas ao máximo em seus projetos. É assim que se diverte com as plantas como um
todo e a evolução de todas elas que podem ser traduzidas em qualquer clima e todas as condições- Algumas obras em South Oudolf: ABN Amro Bank, Holland Battery Park, New York Pensthorpe, Inglaterra Park Os Lurie Garden, Chicago's Scampston Hall, Inglaterra Hummelo perto de Arnhem na Holanda é um jardim e estufa para Piet Oudolf e sua
esposa Anja Oudolf. Para mais informações sobre o trabalho de Piet Oudolf, por favor, www.oudolf.com. O jardim deste artigo: Wisley Gardens, Surrey, Inglaterra é um dos jardins da RHS- Royal Horticultural Society, para mais informações visite o www.rhs.org.uk. A REVISTA TUDO SOBRE JARDINS está a bordo desde agosto de 2007. Parceria com o
portal Jardim.com agora permite que os leitores deste portal tenham acesso ao conteúdo criado por esta excelente publicação. Publicação.
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