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Eye-Opening

From Abu Dhabiمن أبوظبي إلى كوبنهاجن
to Copenhagen

Words Heba Hashem | بقلم هبة هاشم 
Images LAGI | صور مبادرة ُمَولِّد فن األرض

Artملء العيون

Submission to LAGI 2010, Artist Team: Trevor Lee, Clare Olsen, Energy Technologies: PowermodTM solar fabric by FTL Solar, FloDesignTM Wind Turbines, Annual Capacity: 500 MWh.
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هــي صــورة لكوكــب المريــخ؟ أم إنهــا جبــل هل 
ثلجي في القطب الشــمالي؟ فمن المســتحيل 
الصناعيــة  الرمليــة  الكثبــان  هــذه  أن  إدراك 
هــي عبــارة عــن تصميــم لمــكان بيــن جزيــرة 
الســعديات وجزيــرة يــاس فــي أبوظبــي، والذي أنجــزه أربعة 
فــي  للمشــاركة  بــه  تقدمــوا  دولييــن  معمارييــن  مهندســين 
ــد فــن األرض التــي أقيمت في  المســابقة األولــى لمبــادرة ُمَوِلّ
أبوظبــي، ويكمــن ســر هذه الكثبــان المولدة للطاقة الشمســية 
فــي أن تصميمهــا يبــدو غامضــًا للوهلــة األولــى، وفــي قدرتها 

علــى توفيــر الطاقــة ألكثــر مــن 500 منــزل.

وفــي حيــن أن الفكرة هــي تصميم صغير لمفهــوم أكبر، إال أن 
تطبيقهــا العملــي ممكن دومًا، على الرغم مــن أن غاية مبادرة 

ــد فن األرض أبعد مــن ذلك بكثير. ُمَوِلّ

الفنييــن  تشجيـــع  إلــى  أسـاســـي  بشـــكل  المبـــادرة  تهـــدف 
والمعمارييــن والعلماء والمهندســين حول العالم على تصميم 
مشــاريع فنيــة عامــة تفــوق فــي عملهــا ضعــف مــا تقــوم بــه 
التصاميــم  هــذه  تجــذب  بحيــث  النظيفــة،  الطاقــة  مولــدات 
الرائعــة أعيــن عامــة النــاس إلى مشــاكل الطاقة الكبيــرة التي 

نواجههــا، والحلــول الممكنــة المتوافــرة بيــن أيدينــا.

I s it a picture of planet Mars? Or is it a snowy 
mountain in the Arctic? It would be impossible 
to guess that these artificial sand dunes have in 
fact been envisaged for a site between Saadiyat 

Island and Yas Island in Abu Dhabi.

Submitted by four international architects in response 
to the f irst Land Art Generator Initiative (L AGI) 
competition that was held in Abu Dhabi, the power 
of these mysteriously shaped Solar Dunes lies in their 
ability to generate solar power – enough to supply 
500 homes. 

While the idea is a small-scale design of a much 
larger concept, implementing it in practice is always 
possibility, although the objective of LAGI goes far 
beyond that. 

Essentially, the initiative seeks to encourage artists, 
architects, scientists and engineers from around the 
world to design public art installations that double up 
as clean energy generators. These visually appealing 
designs open the public eye to the severity of the 
energy problems that we face, and to the potential 
solutions within reach.

فن قائم على توفير الحلول

الســتعماله  الفــن  علــى  األرض  فــن  ــد  ُمَوِلّ مبــادرة  تعتمــد 
كوســيلة ناجعــة إلثارة الفعاليــات وتحفيز الحــوار اإلبداعي، 
لــه  وإن اتبــاع مثــل هــذا الفــن القائــم علــى الحلــول يكــون 
تأثيــر أبعــد مــدى مــن مجرد تصميم مشــروع واحد يتالشــى 

عــن األنظــار فــور اكتمالــه.

يذكــر أن المبــادرة مــن بنــات أفــكار الزوجيــن روبــرت فيــري 
وإليزابيــث مونويــن فــي عــام 2008، وهمــا المقيمــان في دولة 
ــد فن األرض من مفهوم مفاده  اإلمــارات، وتنطلــق مبادرة ُمَوِلّ
أن توليــد الطاقــة المتجــددة يمكــن أن يكــون جميــاًل وعمليــًا 
في آن واحد. وحســبما تقول مونوين فإن »الفكرة تنبثق من 
مجموعــة متنوعــة مــن االعتبــارات والتفاهمــات«، وتتضمــن 
هــذه االعتبارات »تقدير جمال المشــاريع الفنية في األراضي 
المفتوحــة، والــذي يعنــي ارتبــاط نمــط فن األراضي بمنشــآت 
الريــاح والطاقــة الشمســية الكبــرى المنتشــرة حــول العالــم، 
والمــزارع  الريــاح  توربينــات  مــع  تترافــق  التــي  والمشــاكل 

الشمســية قــرب المناطــق الحضرية«.

»لقــد أخذنــا هــذه األمــور جميعهــا فــي االعتبار عندما جلســنا 
فــي إحــدى أمســيات خريــف عــام 2008 فــي مطعــم آبريــه في 
مــول اإلمــارات«، هكذا تقــول مونوين، وهي فنانــة ومصممة 
متعــددة االختصاصــات، والتــي تــم عرض أعمالها فــي أوروبا 

والشــرق األوســط والواليــات المتحدة.

SOLUTION-BASED ART
I nde e d,  a r t  i s  b e i n g u s e d  b y  L AG I  a s  a n 
influential means of stirring movements and 
stimulating creative dialogue. Such recurring 
‘solution-based art practice’ has a more long-
l a st ing impact than constr ucting a single 
installation that stops being in the limelight 
once complete.

Conceived by UAE-based husband and wife team 
Robert Ferr y & Elizabeth Monoian in 2008, 
LAGI centres on the idea that renewable energy 
generation can be aesthetic as well as functional.

“ T h e  i d e a  e m e r g e s  f r o m  a  v a r i e t y  o f 
considerat ions a nd understa nd ings,” says 
Monoian. Such considerations include “an 
appreciation of the beauty of art installations 
in open landscape; a connection of the land art 
genre to the large solar and wind installations 
that are proliferating around the world, and 
the problems that exist with wind turbines and 
solar farms near urban settings.”

“All of these things were at the front of our 
minds when we sat down one evening in the fall 
of 2008 at Après in the Mall of the Emirates,” 
notes Monoian, an interdisciplinar y artist 
and designer whose work has been exhibited 
throughout Europe, the Middle East, and the 
United States. Solar Dunes, Submission to LAGI 2010, Team: Tom Wiscombe, Bin Lu, Ryan Lamb, Dave Dantz, Energy Technologies: 2,500 MWh, Annual Capacity: thin film photovoltaic.
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At t he t ime, t he tea m wa s a l ready work ing on 
conceptualizing net-positive installations in the 
context of a rchitect ure, such as build ings that 
function as large-scale renewable energ y power 
plants by incorporating concentrated solar power 
technologies.

“It occurred to us that evening that there could be 
an even greater potential for sustainable energy 
infrastructure to find a welcome place within the 
city, if it were to be considered within the genre of 
land art.”

LAGI then emerged as a natural progression for this 
creative collaboration, uniting the team’s primary 
interests: visual arts, sustainable architecture, and 
ecological conservation. 

“We’re happy to find that thousands of individuals 
around the world also agree in the importance of 
this cross-disciplinary collaboration. Our intention 
from the start has been to provide artists with an 
opportunity to become an active part of the solution 
to the 21st century problems of climate change and 
resource depletion,” says Monoian.

كان الفريــق فــي ذلــك الوقــت يعمــل علــى تصــور مفاهيــم 
لتصاميــم إيجابيــة فــي ســياق العمــارة، مثل المبانــي التي 
تعمــل بوصفهــا محطات للطاقــة المتجددة واســعة المدى، 

مــن خــالل دمــج تقنيــات الطاقــة الشمســية المركزة.

»لقد شــعرنا في تلك األمســية بأنه قد توجد هناك إمكانية 
كبيرة بأن تكون البنية التحتية للطاقة المســتدامة موضع 
ترحيــب داخــل المدينــة، وذلــك إذا تــم اعتبارهــا علــى أنها 
نمــط مــن أنماط الفنون األرضية«، ثــم جاءت مبادرة ُمَوِلّد 
فــن األرض بمثابــة تطــور طبيعــي لهــذا التعــاون اإلبداعي، 
البصريــة،  الفنــون  األساســية:  الفريــق  مصالــح  ولتوحــد 

العمــارة المســتدامة، والحفاظ علــى البيئة.

وتصــرح مونويــن: »نحن ســعيدون ألن آالف األفراد حول 
العالــم يشــاطروننا الــرأي حــول أهميــة هــذا التعــاون عبــر 
تكامــل التخصصــات؛ فقــد كان مقصدنــا منــذ البدايــة هــو 
منــح الفرصــة للفنانيــن لكــي يصبحــوا جزءًا فاعــاًل إليجاد 
الحلول الناجعة لمشــكالت القرن الحادي والعشــرين، مثل 

تغيــر المنــاخ، ونضــوب الموارد«.

اإلمارات العربية المتحدة: مهد مبادرة ُمَوِلّد فن األرض

ــد فــن األرض هــي مبادرة دولية تســتهدف  علــى الرغــم مــن أن مبــادرة ُمَوِلّ
الفنانيــن والمعمارييــن العالميين، إال أن روابطهــا المتينة باإلمارات العربية 
المتحــدة تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن المناظــر الطبيعيــة فــي البــالد، وفــي 

قلــوب المؤسســين لها.

تشــرح مونويــن: »إن اإلمــارات العربية المتحدة هي مهد مبــادرة ُمَوِلّد فن 
األرض، حيث كنا قد وضعنا مفهوم المشــروع بعد أشــهر قليلة من القدوم 
إلــى دبــي، وبعــد استكشــافاتنا األولــى للمناظــر الطبيعيــة المذهلــة الرائعــة 

الممتــدة مــن رأس الخيمة إلــى أبوظبي«.

مــكان  لتكــون  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  اختيــار  أن  مونويــن  وتبيــن 
المســابقة األولى قد أســرت مخيلة الناس عبر العالم، وأدخلت الســرور إلى 
نفوســهم: »إن أحد األهداف الرئيســية التي ســاهمت في نجاح المشــروع 

وانطالقــه بقــوة هــو قيامنــا بالمســابقة األولــى فــي دبــي وأبوظبي«.

كانــت معاييــر النجــاح فــي المبــادرة صعبــة المنال؛ فقــد توجب أن تســتند 
جميــع التصاميــم إلى األســس التالية، وهــي: أن تكون ثالثيــة األبعاد، وأن 
تحــول الطاقــة الطبيعية إلى كهرباء نظيفــة، وباإلضافة إلى ذلك أن تكون 
التصاميــم عمليــة وبنــاءة، وأن تعمــل علــى اســتغالل التكنولوجيــات التي 

يمكن ضبطهــا واختبارها.

وعلــى الرغــم مــن هــذه المتطلبــات الصعبــة، فقــد جذبــت المســابقة مئــات 
المشــاركات مــن أكثــر مــن أربعيــن دولــة، وعلــى الفــرق المشــاركة االختيار 
بيــن ثالثــة مواقــع: األول يجــاور محميــة الحيــاة البريــة لــرأس الخــور في 
دبــي، والثانــي بين جزيرة ياس وجزيرة الســعديات فــي أبوظبي، والثالث 

فــي شــارع المطــار بالقــرب من مدينــة مصدر.

UAE: BIRThpLAcE Of LAGI
W h i le L AGI i s  a  globa l  i n it i at ive t a rget i ng 
international artists and architects, its ties to 
the UAE are embedded in the country’s landscape 
and in the hearts of its cofounders.

“ T he UA E is  t he bir t hpl ace of  t he L a nd A r t 
Generator Init iative. We conceptua lized the 
project a few months after moving to Dubai 
and a fter our f irst few dr iv ing explorations 
through the exquisite and awe-inspiring natural 
landscapes from Ras al-Khaimah to Abu Dhabi,” 
explains Monoian.

Choosing the UAE for the first competition, she 
says, captured the imagination of the world. 
“One of the main reasons the project has taken 
off and become so successful is because we held 
the first competition in Dubai and Abu Dhabi.”

The criteria were far from being easy – all proposed 
concepts had to be three dimensional in form, 
embody a sense of beauty and convert energy from 
nature into clean electricity. In addition, the 
designs had to be pragmatic and constructive, 
employing technologies that can be scalable 
and tested. 

Despite these tough requisites, the competition 
attracted hundreds of submissions from more than 
40 countries. Participating teams could choose 
from three sites: the first adjacent to Ras Al Khor 
Wildlife Sanctuary in Dubai; the second between 
Yas and Saadiyat Islands in Abu Dhabi; and the 
third on Airport Road, close to Masdar City.

The LAGI sites in Abu Dhabi and Dubai.

Robert Ferry & Elizabeth Monoian conceptualized the Land Art Generator Initiative in the fall of 2008.
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“That first year we focused on sites that were gateways to 
the city, close to urban centres, with undeveloped – but 
already disturbed – land, and located along major transit 
corridors. We choose sites that will inspire the minds of 
the design teams, as well as residents, local stakeholders, 
and decision-makers of both cities,” highlights Monoian.

The first-place winning design, proposed for the third site 
near Masdar City, was Lunar Cubit – a concept that takes 
advantage of the pyramid shape, the eight moon phases, 
and amorphous silicon to supply up to 250 homes with 
solar energy. 

Artists Robert Flottemesch, Jen DeNike, Johanna Ballhaus, 
and Adrian De Luca received the prize, which was sponsored 
and awarded by Masdar at the 2011 World Future Energy 
Summit in Abu Dhabi.

MOvING TO NEW YORk
Two years later, in 2012, the competition was taken to New 
York City (NYC) for a site within Freshkills Park. “LAGI 2012 
NYC was chosen because we knew that the city and design 
site had to be as spectacular and as inspiring as Dubai and 
Abu Dhabi – a tough act to follow.”

“New York City is synonymous with art and culture and 
as such had the power to continue the momentum of the 
project while capturing a new audience and tapping into 
the pulse of the design community there.” 

وأضافــت مونويــن: »انصــب تركيزنــا فــي الســنة األولــى على 
مواقع في مداخل المدينة وعلى مقربة من المراكز الحضرية، 
والتــي تحتــوي علــى أراض غيــر مطــورة، ولكــن معبــدة، وتقع 
مواقــع  اخترنــا  كمــا  الرئيســية.  العبــور  ممــرات  طــول  علــى 
تلهــم عقــول فــرق التصميــم والســكان، فضــاًل عــن المقيميــن 
والمســاهمين المحلييــن، وصنــاع القــرار في كلتــا المدينتين«.

عــن  كيوبــت  لونــار  شــركة  إلــى  التصميــم  جائــزة  ذهبــت 
مصــدر،  مدينــة  جانــب  إلــى  الثالــث  الموقــع  فــي  مشــروعها 
ويســتند هــذا التصميــم إلى شــكل األهرامــات، وأطــوار القمر 
الثمانيــة، والســيليكون غيــر المبلور؛ لتزويد مــا يصل إلى 250 
منــزاًل بالطاقة الشمســية، وتســّلم الجائزة كل مــن المصممين: 
روبــرت فلوتيميــش، جيــن دينايك، جوهانا بالهــاوس، أدريان 
بــي دي لــوكا، والتــي كانت برعايــة وتقديم شــركة مصدر في 

القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل عــام 2011 فــي أبوظبــي.

االنتقال إلى نيويورك

إلــى   2012 عــام  فــي  المســابقة  انتقلــت  عاميــن،  مضــي  بعــد 
مدينــة نيويــورك فــي موقــع ضمــن فريــش كيلــز بــارك. »قمنــا 
باختيــار مدينــة نيويورك لمبــادرة ُمَوِلّد فــن األرض عام 2012؛ 
ألننــا كنــا نعلــم أن المدينــة وتصاميــم مواقعهــا تشــبه إلى حد 
مــا جمــال وروعــة مدينتي دبــي وأبوظبي، وهو نهــج لم يكن 

مــن الســهل الوصــول إليه«.

Fresh Hills, Submission to LAGI 2012, Team: Matthew Rosenberg, Matt Melnyk, Emmy Maruta, Robbie Eleazer, Energy Technologies: WindTamer, Carbon Dioxide Scrubber, SmartWrap, 
Annual Capacity: 238 megawatts (MW).

Light Sanctuary: An empowered landscape for the UAE, Submission to LAGI 2010, Team: Martina Decker and Peter Yeadon, Energy Technologies: Organic photovoltaic, Annual Capacity: 4,500 MWh.

Lunar Cubit, winner of  2010 UAE Design Competition for Energy Generating Public Art.
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Cove r i n g 2,2 0 0 a c r e s,  F r e sh k i l l s  P a rk  w a s 
originally the world’s largest landfill, serving 
as NYC’s principal dumping ground since 1947. 
Now, this massive area – almost three times the 
size of Central Park – is being transformed into 
a productive and beautiful cultural destination, 
marking a symbol of renewal and an expression of 
how society can restore balance to its landscape. 

The result will be the largest park developed in 
New York City in over 100 years. While the full 
build-out of the park will continue in phases for 
the next 25 years, development over the coming 
period will focus on showcasing the park’s unusual 
combination of natural and engineered beauty, 
including creeks, wetlands, expansive meadows 
and spectacular vistas of NYC region.

“The choice of Freshkills Park in NYC’s Staten 
I sl a nd w a s recom mended to u s i n ou r f i rst 
phone calls with the NYC Department of City 
planning. T he city’s newest public park was 
a l ready  receiv i ng  a  g reat dea l  of  at tent ion 
following the announcement of the master plan 
by James Corner Field Operations, and it was a 
natural progression for the LAGI 2012.”

“As a canvas – one of the few large sites without 
mature trees in the five boroughs of N YC – it 
provided teams with rich cultural, historical, 
and conceptual terrain within which to develop 
their design approaches.”

The location proved to be a wise choice –more than 
250 submissions came from talented artists and 
architects, before the final prize of USD 15,000 
was awarded to the first-place winner and USD 
5,000 to the second place winner.

SUppORTING ThE DANISh DREAM
After the UAE and New York City, the team is 
headed to Copenhagen, at a time that couldn’t 
be more opportune for the city. Copenhagen was 
recently named as the European Green Capital of 
2014 by the European Commission and is moving 
towards carbon neutral status by 2025. 

In fact, Denma rk a s a whole is a renewable 
energy pioneer, and is known to manufacture a 
substantial share of the world’s wind turbines. 
Moreover, nearly half of the nation’s electricity 
is being supplied through wind power.

Open for submissions until May 18, 2014, LAGI 
Cop e n h a ge n i s  now c a l l i n g on a r t i s t s  a nd 
designers to submit their proposals for a design 
site at Refshaleøen, located across the water from 
the iconic Little Mermaid Statue. At its height, 
Refshaleøen was a shipyard that employed 8,000 
individuals and is poised to be an important area 
for new development in the coming decades. 

»ترتبــط مدينــة نيويــورك بالفــن والثقافــة، ومــن هنــا تنبــع قدرتهــا علــى 
متابعــة المشــروع بقــوة مــع جــذب جمهــور جديــد، والخــوض فــي أعمــاق 
تصاميــم المجتمــع هنــاك«، وحيــث أن موقــع فريــش كيلــز بــارك يغطــي 
مســاحة 2200 فدانــًا، فقــد كانــت فــي األســاس أكبــر مكــب للنفايــات فــي 
العالم، وتوصف بأنها المكب الرئيســي في مدينة نيويورك منذ عام 1947. 
كمــا يتــم تحويــل هــذه المنطقــة الضخمــة اآلن، والتــي تقــارب مــن حيــث 
المســاحة ثالثــة أضعــاف حجم الســنترال بارك، إلــى وجهة ثقافيــة مثمرة 
وجميلــة، بحيــث تكــون رمــزًا للتجديــد وتعبيرًا عــن إمكانيــة المجتمع في 

إعــادة التــوازن إلــى المناطــق الطبيعيــة. 

وســتكون النتيجــة تطويــر أكبر حديقة فــي مدينة نيويورك منــذ أكثر من 
100 عــام، وسيســتمر إنشــاء كامــل الحديقة علــى مدى الخمس والعشــرين 
ســنة المقبلــة، وعلــى عــدة مراحل، وســتتمحور التنمية في الفتــرة المقبلة 
الهندســي  الجمــال  مــن حيــث  للحديقــة  النــادرة  الجوانــب  حــول عــرض 
والطبيعــي، والذي يتضمــن الجداول واألراضي الرطبة والمروج الواســعة 

واآلفــاق المذهلــة لمدينــة نيويورك.

»لقــد نصحنــا باختيــار فريــش كيلــز بارك فــي ســتاتن آيالند فــي نيويورك 
خــالل مكالماتنــا األولــى مع دائــرة تخطيط المدن في نيويــورك، في وقت 
كانــت تتلقــى أحدث حديقة عامــة في المدينة اهتمامــًا كبيرًا عقب إعالن 
الخطــة الرئيســية للعمليــات الميدانيــة مــن قبــل جيمــس كورنــر، والتــي 

ــد فن األرض عــام 2012«. كانــت تطــورًا طبيعيــًا لمبــادرة ُمَوِلّ

»وأمــا الكانفــاس، وهــي واحــدة مــن المواقــع الكبــرى النــادرة الخاليــة مــن 
األشــجار الضخمة ضمن األقســام اإلدارية الخمســة لمدينة نيويورك، فإنها 
تــزود الفــرق بمســاحات غنيــة ثقافيــة وتاريخيــة ومفاهيميــة تمكنهــم من 

االرتقــاء بنهجهــم التصميمي«.

 

وأثبــت اختيــار المــكان الحكمــة الكامنــة خلفــه؛ إذ جــاءت أكثــر مــن 250 
مشــاركة مــن فنييــن ومهندســين معمارييــن موهوبيــن قبــل منــح جائــزة 
نهائيــة بقيمــة 15000 دوالر أمريكــي للفائــز األول، وجائــزة بقيمة 5000 دوالر 

أمريكــي لصاحــب المركــز الثانــي.

دعم الحلم الدنماركي

توجــه فريــق العمل بعــد انتهائه من اإلمــارات العربية المتحــدة ونيويورك 
إلــى مدينــة كوبنهاجــن فــي الوقــت المناســب، حيــث كانــت قــد ســميت 
المفوضيــة  قبــل  مــن   2014 عــام  الخضــراء  األوروبيــة  بالعاصمــة  حديثــًا 
األوروبيــة، كمــا أنهــا تتطلــع ُقدمــًا نحو التخلص مــن االنبعاثــات الكربونية 

بحلــول عــام 2025.

وفــي الواقــع، فــإن الدنمــارك تعتبــر رائــدة فــي مجــال الطاقــة المتجددة، 
وتعــرف بتصنيــع نســبة كبيــرة مــن توربينــات الريــاح فــي العالــم، فضــاًل 
عــن أن قرابــة نصــف احتياجاتهــا مــن الكهربــاء يتــم توفيرهــا مــن خــالل 

الرياح. طاقــة 

ــد فــن األرض مــا  وبمــا أن بــاب قبــول الطلبــات لالشــتراك فــي مبــادرة ُمَوِلّ
زال مفتوحــًا فــي كوبنهاجــن حتــى غايــة 18 مايــو 2014، فإنــه يتــم حاليــًا 
تصميــم  مــكان  حــول  مقترحاتهــم  لتقديــم  والمصمميــن  الفنييــن  دعــوة 
ميرميــد  ليتــل  ميــاه  عبــر  تقــع  التــي   ،»Refshaleøen« ريفشــاليون  فــي 
ريفشــاليون  وكانــت   ،»Little Mermaid Statue« األيقونيــة  .The view to the site at Refshaleøen, located across the water from the iconic Little Mermaid Statueســتاتو 

Central Design Site, LAGI 2014.
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“We a re approach i ng t he compet it ion s a s 
a biennial event and are holding our third 
competition this year. The design site for LAGI 
2014 in Copenhagen can be seen across the 
harbour from the Little Mermaid, one of the 
most photographed locations in the city,” says 
Monoian. 

“The rich historical context of the site, and its 
place in Copenhagen’s future will inform the 
design proposals. We are looking forward to 
very interesting results this year.”

REALISTIc pROpOSITION?
Throughout its journey, LAGI has strived to 
draw attention to the need for more micro-and 
mid-scale energy generation that is integrated 
into the fabric of commercial and residential 
communities. 

However, in today’s densely populated cities, 
where land is ver y limited and costly, how 
feasible would it be to have such urban energy 
infrastructure?

Monoian believes it is a workable solution; one 
that starts from acknowledging that a transition 
to 100 per cent renewable energy is not a luxury 
but rather a necessit y. To accomplish this 
extraordinary human achievement, we must 
consider every opportunity to integrate clean 
energy infrastr ucture into the constr ucted 
environment.

“T here is room in our dense cit ies to meet 
all of our other human needs-transportation 
hubs and networks, power substations and 
transmission infrastructures, water treatment 
and distribution, public park, and more.

“O n c e  w e  a c c e p t  t h a t  r e n e w a bl e  e n e r g y 
infrastructure is also an indispensable human 
need, we will begin to design our cities and 
draft our public policies to ref lect this fact.”

LAGI’s design competition is one of four focus 
areas – the initiative also covers education, 
outreach and eventual construction. The latter 
aims to bring the artistic movement to a more 
tangible level, since the monetary competition 
awards do not guarantee a commission for 
construction. 

T h e  L AG I  t e a m ,  h o w e v e r,  i s  c o n s t a n t l y 
exploring with stakeholders the possibilities of 
implementing the most practical and aesthetic 
designs. 

“ We  a r e  c u r r e nt l y  wo r k i n g  t o w a r d s  t h e 
c o n s t r u c t i o n  o f  W i n d N e s t,  w h i c h  w a s  a 
submission by Clare Olsen and Trevor Lee for 
the 2010 competition for a site in Abu Dhabi. 

»Refshaleøen« فــي قمــة أوجهــا عندما كانت حوضًا لبناء الســفن، والتي 
وظفــت حوالــي 8000 فــرٍد، وتســتعد اآلن لتكــون مجااًل هامــًا لتطور جديد 

فــي العقــود المقبلــة.

بصــدد  اآلن  ونحــن  ســنتين،  كل  المســابقات  »تقــام  مونويــن:  تقــول 
ــد فــن  المســابقة الثالثــة هــذا العــام، كمــا أن موقــع التصميــم لمبــادرة ُمَوِلّ
مــن  المينــاء  عبــر  يشــاهد  أن  يمكــن  كوبنهاجــن  فــي   2014 لعــام  األرض 
ليتــل ميرميــد ســتاتو )Little Mermaid Statue(، إحــدى المناطــق األكثر 

المدينــة«. فــي  تصويــرًا 

فــي مســتقبل كوبنهاجــن  للموقــع ومكانتــه  الغنــي  التاريخــي  البعــد  »إن 
ســتحدد المقترحــات التصميميــة، وال شــك بأننــا نتــوق إلــى نتائــج مثمــرة 

العــام«. هذا 

مقترح عملي؟

ــد فــن األرض جاهــدة مــن خــالل رحلــة تطورهــا  لقــد ســعت مبــادرة ُمَوِلّ
إلــى لفــت االنتبــاه نحو الحاجــة لتوليد طاقــة صغيرة ومتوســطة الحجم، 

والتــي تتكامــل مــع نســيج المجتمعــات التجاريــة والســكنية.

ومــع ذلــك ، فحاليــًا، وفــي المــدن ذات الكثافــة الســكانية الكبيــرة، حيــث 
األراضــي محــدودة جدًا، ومكلفة، فكيف ســيكون باإلمــكان الحصول على 

مثــل هــذه البنية التحتيــة للطاقــة الحضرية؟

تعتقــد مونويــن أن الحــل العملــي يبــدأ مــن إدراك أن الحصــول على طاقة 
متجــددة بنســبة 100% يعــد ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة، وليــس ترفــًا، 
ولتحقيــق هذا اإلنجاز البشــري العظيم يجــب علينا أن نأخذ بعين االعتبار 
جميــع الفــرص لتوفيــر بنية تحتية للطاقــة النظيفة في البيئــة ذات الصلة 

بهــذا الموضوع. 

هنــاك متســع فــي مدننــا المكتظــة لتلبيــة احتياجــات اإلنســان األخــرى من 
التحتيــة،  والبنــى  الطاقــة،  والشــبكات، ومحطــات  النقــل،  وســائل  قبيــل 

ومعالجــة الميــاه وتوزيعهــا، والحدائــق العامــة، ومــا إلــى هنالــك...

»عندمــا نصبــح علــى قناعة أن البنية التحتية للطاقــة المتجددة هي أيضًا 
حاجــة إنســانية ملحــة، عندهــا فقــط ســوف نبــدأ بتصميم مدننــا وصياغة 

السياســات العامــة لتعكس هــذا الواقع«.

 

إن مســابقــة التصميـم التي وضعتهــا مـبــادرة ُمَوِلّـد فــن األرض هـي واحدة 
مــن أربــع مجــاالت تســتقطب االهتمــام؛ إذ تشــمل المبــادرة أيضًا التعلـيـــم 
والتوعيــة والبنــاء النهائي، ويهدف المجال األخيــر إلى نقل الحركة الفنية 
إلــى مســتوى ملمــوس أكثــر؛ نظــرًا ألن جوائــز المســابقة النقديــة ال تشــمل 

عمولة لإلنشــاء.

مــع  بالتعــــاون  دومـــًا  يســــعى  األرض  فــن  ُمـــَوِلّد  مبـــادرة  فريـــق  إن 
أصحــاب المصالــح إلــى استكشــاف إمكانيــات تطبيــق التصاميــم األكثــر 

وجماليــة. عمليــة 

 ،)WindNest( للريــاح  شــبكة  إنشــاء  علــى  الحالــي  الوقــت  فــي  »نعمــل 
والتــي عرضهــا كليــر أولســن وتريفور لي في مســابقة عــام 2010 لموقع في 

We’re in the early stages of fundraising and we 
have some strong partners on board.” 

The LAGI artist team is currently redesigning 
the piece for a site in Pittsburgh in the United 
States, which is an entirely different context 
than it was designed for originally. Ultimately 
WindNest will present a model for what renewable 
energy generation can aspire to be in urban 
landscapes.

“We would love to see a land art generator built 
in the UAE, the birthplace of the project and 
a nation whose visionary leaders are setting 
far-reaching goals for sustainability,” suggests 
Monoian.

An iconic work of public art to power thousands 
of homes in the UAE would stand as a declaration 
of the commitment to green development and 
set a turning point from the reliance on oil and 
natural gas to an embrace of the ever-renewable 
resource of the Arabian sun.

“It is precisely because of the landscape, the 
leadersh ip v i sion s, t he access to s u n a nd 
other natural energies, the ambitious pace of 
development, and the unique vantage point of 
the UAE that the LAGI project exists.”

أبوظبــي، وكنــا قــد بدأنــا بالخطــوات األولــى لجمــع التمويــل، ولدينا بعض 
الشــركاء األقويــاء«. 

ــد فــن األرض حاليــًا علــى إعــادة  ُمَوِلّ يعمــل فريــق الفنييــن فــي مبــادرة 
تصميــم قطعــة لموقــع فــي بيتســبرغ بالواليــات المتحــدة األمريكية، وهو 
سيـــاق مختلــف تمـامـــًا عــن الغــرض الذي صمم من أجله، وســتقدم شــبكة 
الريـــاح »WindNest« بالتـأكيـــد نموذجــًا لمــا يجــب أن يكــون عليــه توليــد 

الطاقــة المتجــددة فــي المناطــق الحضريــة.

ــد فــن األرض فــي اإلمــارات  وتقتــرح مونويــن: »نــود أن نــرى إنشــاء لمَوِلّ
العربيــة المتحــدة، التــي هــي مهــد المشــروع، وأمــة يســعى قادتهــا ذوو 

البصيــرة الثاقبــة إلــى وضــع أهــداف بعيــدة المــدى لالســتدامة«.

إن عمــاًل أيقونيــًا للفــن العــام لتوفيــر الطاقــة لمئــات المنــازل فــي اإلمارات 
الخضــراء،  البيئــة  بتطويــر  التزامــًا  يمثــل  أن  بوســعه  المتحــدة  العربيــة 
وتحديــد نقطــة فاصلــة لالنتقال من االعتمــاد على النفط والغــاز الطبيعي 

إلــى احتــواء المــورد المتجــدد دومــًا مــن الشــمس العربيــة.

ــد فــن األرض إلــى عوامل  »يعــود الفضــل فــي ابتــكار مشــروع مبــادرة ُمَوِلّ
أساســية ترتكــز إلــى المناظــر الطبيعيــة الخالبــة، وبعــد نظــر وســعة أفــق 
القــادة، والرغبــة فــي التوصــل إلــى طاقــة الشــمس وغيرهــا مــن الطاقــة 
الطبيعيــة، وكذلــك الطمــوح الكبيــر مــن أجــل التطــور، إضافــة إلــى الموقع 

االســتراتيجي الفريــد مــن نوعــه لدولــة إلمــارات العربيــة المتحــدة«.
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