ספרים

מדור חדש נולד
.אנו שמחים לבשר על השקתו של מדור "ספרים" המיועד להמלצות הקוראים על ספרות מקצועית

write a letter or make a phone call to
access such information, rather than live it
vicariously through a lifestyle publication.

המלצת אדריכלית הנוף
:עליזה ברוידא
אני רוצה להמליץ על ספר שיצא לאחרונה ונבחר
2014 לאחד מעשרת הספרים הטובים לשנת
.המומלצים ע"י איגוד אדריכלי הנוף האמריקאי
:הספר נקרא
Landscapes of Change - Innovative Designs
and Reinvented Sites, by Roxi Thoren
.Timberpress יצא בהוצאת
 (לא24$ ניתן להשיגו דרך אמאזון בעלות של
.)כולל משלוח
הספר מתמקד בפרויקטים שמייצרים שינוי
 וכולל בתוכו דוגמאות של,משמעותי בסביבתם
, תשתיות: בחלוקה לפי נושאים, פרויקטים25-כ
, גגות וקירות ירוקים,תעשייתים-נופים פוסט
 זכינו וגם. חקלאות בעיר,אקולוגיה אורבנית
.פרויקט מדרון יפו של משרדנו נכלל בספר
:מתוך הביקורת
 המחברת בוחנת, הפרויקטים המסוקרים25-"ב
איך כל אתר מהווה השראה ומנוע לעיצוב תוך
 חברתיים, חומריים,התחשבות בתנאים הפיסיים
ותרבותיים ובתהליכים שיצרו את הפרויקטים
."פורצי הדרך הללו

call for again elevating and educating a
new class of skilled tradesmen/women.

המלצת אדריכל הנוף
:מייקל ואן וולקנברג

Whole Earth Catalog
The Whole Earth Catalog was THE resource
for early maker culture in the late 1960searly 1970s. It is now available as .pdfs
online, and its buzzy enthusiasm and
curiosity for design, engineering, and
ecology completely hold up to Twitter,
Instagram, and any RSS reader. The layout
hums with the enthusiasm of people who
found joy in learning about the world
around them - the topics were "Whole
Systems, Shelter and Land Use,
Communications, Community, Nomadics,
Learning" - and much of the content is
surprisingly still relevant (there really aren¹t
that many ways to grow mushrooms at
home). There was something about the
spirit of the time that is so well captured if you wanted to construct a geodesic
dome, build your own computers, remove
tree stumps, fix your car, teach yoga - you
could (and still can) learn about it from the
Whole Earth Catalog. There is something
special about a time when one had to

לרגל השקת המדור פנה אדריכל הנוף ליאור
לווינגר אל אדריכל הנוף האמריקאי מייקל ואן
)Michael Van Valkenburgh( וולקנברג
.בבקשה לשתף את קוראי הביטאון בהמלצותיו
 ואן וולקנברג נענה לבקשה ואנו,לשמחתנו
.מביאים כאן את דבריו כלשונם
The Craftsman, by Richard Sennett
Working on the intuition that "making is
thinking", Sennett writes about the nature
of craft as a broad and rich practice - and
an alternative way of thinking that
challenges the hierarchy of art over lowly
labor. The work of the hand and the work
of the mind are related, and Sennett
weaves in thoughtful and well-researched
historical and contemporary examples from goldsmiths to brickmakers to
architects to cooks - to illustrate his
argument. Although well grounded in
historical examples (the renaissance
painting workshop, for example), he takes
care not to romanticize the "craftsman" as
somehow a figure from the past, and
includes passages on the importance of
hand-drawing (for designers), as well as a

 אשר פועל במקבילMVVA - Michael Van Valkenburgh Associates  המייסד והבעלים של משרד אדריכלות הנוף,מייקל ואן וולקנברג הינו אדריכל נוף
. מסצ'וסטס,'מניו יורק ומקיימבריג
.עליזה ברוידא הינה אדריכלית נוף שותפה במשרד ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ ויו"ר האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף
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