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Downtown Dubai - Burj Khalifa. © Victor Romero.
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ً
معــا ،أي المــزج ما بيــن تصاميم
قلــة هــم مــن فكــروا بدمــج االثنين

الطاقــة المتجــددة التي تأخــذ بعين االعتبار القيمــة الجمالية وبين
الجانــب العملــي ذي الكفــاءة العاليــة .تقــول إليزابيــث مونويــان،
ِّ
المؤســس المشــارك فــي مبــادرة ُمولد فــن األرض« :يعمــل  1بالمائة
ً
يدا بيد مع األســاليب
فقــط مــن مجمــل برامــج الفنون حــول العالم

المتبعــة لتوليــد الطاقــة المتجــددة فــي المواقع المعتمــدة من أجل

اســتيفاء متطلبــات برنامــج الريادة فــي الطاقة والتصميــم البيئي،
وتحقيــق معاييــر البناء األخضــر األخرى».

وتهــدف المبــادرة فــي المقــام األول إلــى تشــجيع الفنانيــن،

والمهندســين المعمارييــن ،والعلمــاء ،والمهندســين مــن كل أنحــاء

المعمــورة للعمــل علــى تصميــم منشــآت الفــن العــام لتكــون بمثابــة
مولــدات للطاقــة النظيفــة.
عاصمة أوروبا الخضراء

بعــد أن أقامــت منافســتها األولــى في أبوظبي عــام  ،2010متبوعة
ِّ
بمنافســتها فــي نيويــورك عام  ، 2012تقام مبــادرة ُمولد فن األرض
ً
حاليــا فــي كوبنهاجن ،وهــي المدينة التي أطلقــت عليها المفوضية
األوروبيــة تســمية (عاصمة أوروبا الخضــراء لعام .)2014

يقــول مارتــن ليدجــارد ،وزيــر المناخ والطاقــة والبنــاء الدانماركي:
ِّ
ً
تحديــا ألفكارنــا التقليديــة
«تشــكل مبــادرة ُمولــد فــن األرض
وتصورنا لمســار التحول األخضر ،مجبرة المشــاركين على التفكير

اإلبداعــي والتخلــي عــن التصــورات التقليديــة والبحــث باتجــاه
تطويــر أفــكار جديــدة».

وبصــورة عامــة ،تعتمــد الدانمــارك علــى طاقــة الريــاح بمعــدل 28

بالمائــة علــى األقــل فــي توليــد الكهربــاء .إال أن مــا يميــز جهودهــا

الخضــراء وبحــق ،هــو قرارها االســتغناء عن االعتمــاد على الوقود

األحفــوري بحلــول عــام  ،2050لتكون الســباقة بهذا األمــر والدولة

األولــى بالعالــم فــي ذلك.

ِّ
ويضيــف إيــدا أوكن ،وزيــر البيئة الدانماركي وســفير مبــادرة ُمولد
فن األرض لعام « :2014يعد التحول األخضر قضية هامة بالنســبة

للحكومــة الدانماركيــة ،والتحديــات المحيطــة بها معقــدة وتتطلب
تخصصــات متعددة ،وكذلك األمر بالنســبة للحلول المنشــودة .لذا،

فإنــه مــن الضــروري إيجــاد طــرق جديــدة لدمــج مشــاريع الطاقــة
المتجــددة ضمــن المســاحات الموجودة فــي المدينة».

ِّ
وفــي مطلــع هــذه الســنة ،دعــت مبــادرة ُمولــد فــن األرض
فــي كوبنهاجــن الفنانيــن والمعمارييــن لتقديــم مقترحاتهــم
ُ
(ريفشــاليؤن) ،بالقــرب مــن تمثــال
التصميميــة لموقــع فــي

ُ
(ريفشــاليؤن) لتصبــح منطقــة
حوريــة البحــر الصغيــرة .وتســتعد
تطويريــة جديــدة خــال العقــود المقبلــة ،وهــي التي كانــت يوماً
مــا فــي ذروة أوجهــا كحــوض لبنــاء وإصــاح الســفن يعمــل بــه

قرابــة  8000شــخص.

القائمة المختصرة للمرشحين

At night Energy Duck is lit with very low power color changing LED lamps. Background photograph by Johan Biilmann.

A

nybody who’s travelled across the world’s
cosmopolitan cities will have seen the
i c o n i c s t r u c t u r e s t h at m a k e u p t h e i r
sprawling skylines, be it the Sydney Opera House,
Malaysia’s Petronas Towers, or the Burj Khalifa
in Dubai.

Power ing these architect ura l master pieces,
yet lying in their shadows, are solar power
generators, wind turbines and hydropower plants
– all humming away in their isolated sites.

إن

تــم تقديــم  300مــن طلبــات االشــتراك مــن  50دولــة لنســخة
ً
مشــروعا بعد أن تم
كوبنهاجــن ،وفــي بدايــة يونيــو تــم اختيار 25

أتيحــت لشــخص مــا فرصــة التجــوال حــول العالــم

Few have considered combining both: aesthetic
designs and the functionality of renewable energy.
“In this way, a per cent for the arts programmes
around the world can work hand-in-hand with
on-site renewable energy generation credits for
LEED and other green-building standards,” says
Elizabeth Monoian, cofounder of the Land Art
Generator Initiative (LAGI).

الطاقــة المائيــة التــي تتخــذ مواضعهــا مجتمعــة فــي ظــل تلــك

The initiative essentially encourages artists,
architects, scientists and engineers from around

وزيــارة المــدن العالميــة الشــهيرة ،فــا بــد أن يطالــع

اإلبــداع فــي البنيــة الهيكليــة التــي تشــكل األســاس فــي

ناطحــات الســحاب التــي تعانــق عنــان الســماء مثــل (دار األوبــرا)

فــي ســيدني ،و(أبــراج بترونــاس) فــي ماليزيــا ،أو (بــرج خليفــة)
فــي دبــي.

وتســاهم فــي تغذيــة تلــك المعالــم المعماريــة الرائعــة ،مولــدات
الطاقــة الشمســية إضافــة إلــى توربينــات الريــاح ،ومحطــات

المعالــم ،بهديرهــا المجلجــل ضمــن مواقعهــا المحــددة.

تقييمهــا مــن قبــل لجنــة التحكيــم.

توضــح مونويــان« :اعتمــدت لجنــة قائمــة المرشــحين المختصــرة

المعاييــر التقييميــة نفســها التــي اســتندت عليهــا لجنــة التحكيــم
ً
مســبقا» ،ويشــمل ذلــك عــدة اعتبــارات تتمثــل فــي إيجــاد التكامــل

بيــن موضــوع العمل والبيئة المجاورة ،والكميــة المقدرة من الطاقة

النظيفــة التــي يمكــن إنتاجهــا مــن الفكــرة المقدمــة ،واآلليــة التــي
يمكــن للعمــل المقتــرح إشــراك الجمهــور مــن مختلــف شــرائحه بهــا.

وقــد أخــذت لجنــة التحكيــم بعيــن االعتبــار العائــد المتصــور عــن

اســتثمار رأس المــال فــي العمــل ،واألصالــة اإلبداعيــة ،واالرتبــاط
المجتمعــي بمفهــوم العمــل المقتــرح ككل.

شواطئ 28

بطة الطاقة
الحائزة على المركز الرابع في مبادرة ُم ِّ
ولد فن األرض 2014
َ
ليجر ،باتريك فراير
الفنانون :هارث بوتشي ،آدم خان ،لويس

مكان إقامة الفنانين :لندن ،المملكة المتحدة

تقنيات الطاقة :لوحات كهرضوئية (پاناسونيك  HITأو ما شابهها) ،عنفات
هيدروليكية (كاپالن ،فرانسيس أو ما شابههما بطاقة  500 – 100كيلو وات)

الطاقة السنوية 400 :ميغاوات ساعي

تقطن بطة العَ ْيدر العادية بأعداد كبيرة في كوبنهاجن ،لكن موئل تكاثرها يتعرض
للخطر من آثار تغير المناخ .تأخذ بطة الطاقة شكل بطة العَ ْيدر لتكون جهاز تجميع
ً
معا.
للطاقة الشمسية ،وجهاز تخزين عائم للطاقة في آن

Shawati’ 28

82

Energy Duck
4 th Place Winner, LAGI 2014
Artists: Hareth Pochee, Adam Khan, Louis Leger, Patrick Fryer
Artist Location: London, UK
Energy Technologies: photovoltaic panels (Panasonic HIT or similar),
)hydraulic turbines (Kaplan, Francis, or similar 100–500 kW capacity
Annual Capacity: 400 MWh
;The common eider duck resides in great numbers in Copenhagen
however, its breeding habitat is at risk from the effects of climate
change. Energy Duck takes the form of the eider to act both as a solar
collector and a buoyant energy storage device.
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the world to design public art installations that
double up as clean energy generators.
EUROPE’S GREEN CAPITAL
Having held its very first competition in Abu
Dhabi in 2010, followed by New York in 2012, LAGI
is currently in Copenhagen, which was named as
the European Green Capital of 2014 by the European
Commission.
“LAGI challenges our conventional notions of the
path to a green transition, forcing participants to
think outside the box and develop new ideas,” says
Martin Lidegaard, Danish Minister of Climate,
Energy and Building.
Overall, Denmark relies on wind power for at
least 28 per cent of its electricity. But what truly
distinguishes the country’s green efforts is its
decision to become independent of fossil fuels by
2050 as the first nation in the world.
“Green transition is an important issue for the
Danish Government, and the challenges of green
transition are both complex and cross-disciplinary.
The solutions are as well. Therefore, it is important
to find new ways to integrate renewable energy
projects into the city space,” explains Ida Auken,
Danish Minister of Environment and LAGI 2014
”ambassador.
Earlier this year, LAGI Copenhagen invited artists
and designers to submit their proposals for a design
site at Refshaleøen, located across the water from the
iconic Little Mermaid Statue. Once a shipyard that
employed 8,000 individuals at its peak, Refshaleøen
is poised to become an impor tant area for new
development in the coming decades.
MAKING IT TO THE SHORTLIST
N e a r l y 3 0 0 s u b m i s s i o n s we r e m a d e f r o m 5 0
countries to the Copenhagen edition, and in
early June, 25 projects were selected after being
evaluated by the jury.
“ The same judging criteria were used by the
shortlist committee as was used by the jury,” notes
Monoian. These included considerations such as
the integration of the work into the surrounding
environment, the estimated amount of clean
energy that can be produced by the work, and the
way in which the work engages the public.
The judges also took into account the perceived
return on capital investment of the work and the
originality and social relevance of the concept.

Energy Duck can be used to cover short-term fluctuations in available sunlight by allowing its hull to fill with water.
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Among the designs that made it through the
assessment process was a playful yet practical
entry titled Energy Duck by Hareth Pochee, Adam
Khan, Louis Leger, and Patrick Fryer – a Londonbased team.

وكان مــن ضمــن التصاميم التــي نجحت في تخطي
مرحلــة التقييــم مشــاركة عمليــة ،لكــن فــي قالــب

مــرح ،بعنــوان (بطــة الطاقــة) للفريــق المقيــم فــي
لنــدن والمؤلــف مــن هارث بوشــي ،آدم خــان ،لويس

َ
ليجــر ،باتريــك فرايــر.

يعلــق الفريق بالقول« :إنها منحوتة طريفة ومبدعة،
ِّ
ُ
ومولــدة لطاقة متجددة ،ووجهة ســياحية ،واحتفاء

بالحيــاة البرية المحلية ،وســيتيح موقعها في ميناء

كوبنهاجــن إنتــاج طاقــة شمســية باســتخدام ألــواح
فولتوضوئيــة تغطــي األســطح العلوية للبطة».

ً
ً
مشــروعا آخــر هــو
أيضــا
تضمنــت قائمــة المرشــحين

(مــا وراء المــوج) ،والــذي حــاز علــى اهتمــام لجنــة

االختيــار بتصميمــه ذي األشــرطة الشــفافة مــع مــادة
فولتوضوئيــة بأغشــية عضويــة رقيقــة .وتؤكــد

مونويــان فــي هــذا اإلطــار« :إنهــا التقنية ذاتهــا التي
اســتخدمت فــي (مــاذ الضــوء) ،المقتــرح الــذي ُقدم
ِّ
لمبــادرة ُمولــد فــن األرض عــام  2010لموقــع فــي
دبــي».

إضافــة إلــى ذلــك ،اختــارت اللجنــة المعنيــة بالقائمــة
المختصرة اثنين من المتقدمين اســتخدما الطحالب

كوقــود حيــوي لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ،إذ اعتمدا
شــرائح القضبان المشبكة المنزلقة لتجميع الطحالب،

وذلــك لالســتفادة مــن وجــود محطتــي معالجــة مياه
وتحويــل النفايــات إلــى طاقــة بالقــرب مــن موقــع

ا لتصميم .

وفــي الوقــت نفســه ،هنــاك مقترحــان مبتكــران
همــا (قيثــارة الريــاح) و(صــوت الدانمــارك) ،وتكمــن

فكرتهمــا التصميميــة فــي إدراج فــن الصــوت كجزء
مــن التصميــم ،فالصــوت هو ناتج طبيعــي عن توليد
الطاقــة بفعــل الريــاح ،لكــن لــم يســلط الضــوء علــى
ً
مســبقا .أما التصميمان
هــذا األمر من منظور جمالي

المقترحــان فيعمــان علــى التقــاط صــوت الريــاح
وتحويلــه إلــى نغمــات جميلــة متســقة ،مما ســيؤدي

بــدوره إلــى جــذب النــاس لزيــارة الموقــع.
التصاميم الفائزة

تقــول مونويــان« :مــع وجــود الكثيــر مــن األفــكار

التصميميــة المذهلــة ،فــإن قــرار اللجنــة فــي اختيار
ً
ســهال على اإلطــاق» .وبالفعل،
األحــق بينها لم يكن
نجحــت ثالثــة تصاميــم فقــط فــي الوصــول إلــى
ا لقمة .

احتــل المركــز األول مــن ضمــن الرابحيــن بمبــادرة
ِّ
ُمولــد فــن األرض فــي كوبنهاجــن مقتــرح (الســاعة

الشمســية) ،التــي اســتطاعت أن تندمــج بأناقــة

ملفتــة مــع البــرج الشمســي المبتكــر الــذي يعتمــد
تقنيــة الشــعاع المتجــه لألســفل ،وهــو تصميــم
يخضــع تقنيــة الطاقــة الشمســية الجديــدة لمرحلــة

مــن التحســين بحيــث تســتجيب لمطالــب النــاس

الجماليــة.

وتضيــف قائلة« :كنا متشــوقين للغايــة لمعرفة الفائز
ِّ
بالمرتبــة األولــى فــي مبــادرة ُمولــد فــن األرض لعــام

 ،2014والتــي نالها ســانتياجو موروس كورتيس عن

تصميــم الســاعة الشمســية ،حيــث تســتخدم التقنية
نفســها التــي جــرى تطويرهــا واختبارهــا فــي معهــد
مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا مــن خــال مشــروع

الشــعاع المتجه لألســفل».
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الساعة الشمسية
ِّ الحائزة على المركز األول في مبادرة ُم
2014 ولد فن األرض
 سانتياغو موروس كورتيس:الفنان

 األرجنتين، بوينس آيرس:مكان إقامة الفنان

) طاقة شمسية مركزة (برج حراري بعواكس شمسية:تقنيات الطاقة

 ميغاوات ساعي7,500 :الطاقة السنوية

 َتستخدم الساعة الشمسية طاقة الشمس لتزويد مئات المنازل بالكهرباء في،بدالً من استخدام الرمل لقياس الوقت
 ويستطيع عشرات، تتألف المنشأة من مصباح عُ ْلوي وسفلي.الوقت الذي توفر فيه بيئة مناسبة لإللهام واالسترخاء
. يظللهم ظل المصباح العُ لوي،األشخاص أن يتجمعوا على المصباح األسفل خالل النهار

 ويتكون من مجموعة من المرايا الصغيرة المسطحة التي تركز،يعمل المشروع كمستق ِبل مركزي للطاقة الشمسية
 تعكس العواكس الشمسية في رأس المصباح.انعكاسها للطاقة الشمسية على خزان يحتوي على وسيلة تسخين

 التي تركز بدورها هذه االنعكاسات،العلوي حرارة الشمس على مجموعة مخروطية الشكل من المرايا الصغيرة
.وتوجهها نحو األسفل على عنق الجهاز

The Solar Hourglass
1 st Place Winner, LAGI 2014
Artists: Santiago Muros Cortés
Artist Location: Buenos Aires, Argentina
Energy Technologies: concentrated solar power (thermal beam-down tower with
heliostats)
Annual Capacity: 7,500 MWh
Rather than using sand to measure time, The Solar Hourglass uses the power of
the sun to electrify hundreds of homes while providing a breathtaking setting for
inspiration and relaxation. The installation consists of an upper and a lower bulb.
Dozens of people can gather on the bottom bulb during the day, sheltered by the
shade of the top bulb.
The project works as a solar central receiver, consisting of an arrangement of small
flat mirrors that concentrate their reflection of solar energy on a tank holding
a heating medium. Sun-tracking mirrors (heliostats) on top of the upper bulb
reflect solar heat onto a cone-shaped set of smaller mirrors that concentrate these
reflections and direct them down the neck of the installation.
Beyond the Wave uses organic photovoltaic panels to power 500 homes. Wind Harp generates electricity while also using the wind as a large musical instrument.

According to the team, “It ’s an
entertaining, iconic sculpture, a re
newable energy generator, a habitable
tourist destination, and a celebration
of local wildlife. The installation in the
Copenhagen harbour would produce
solar energy using photovoltaic (PV)
panels that coat the upper surfaces of
the duck form.”

Meanwhile, two refreshing proposals – Wind
Harp and The Sound of Denmark – played with
the idea of sound art as part of the installation –
something that is almost always a by product of
wind power generation, yet often not considered
from the standpoint of aesthetics. Both take the
sound of the wind and transform it into pleasant
and harmonic tones that will attract visitors to
the site.

Another shortlisted design was
Beyond the Wave, which captured the
attention of the selection committee
with its translucent ribbons of thinfilm organic photovoltaic material
( O P V ) . “ I t ’s t h e s a m e t e c h n o l o g y
that was used by Light Sanctuary, a
submission for the LAGI 2010 site in
Dubai,” highlights Monoian.

WINNING DESIGNS
“With so many amazing ideas, it was not easy
for the committee to make their decisions,” says
Monoian. Indeed, only three designs succeeded
to make it to the top.

In addition, the committee shortlisted
two entries that use algae as a biofuel
feedstock for electricity generation:
the Algaescape and GRID Slide, both
which take advantage of the fact that
there is a water treatment plant and a
waste-to-energy plant located near the
design site.

Ranking first among the LAGI Copenhagen winners,
the Solar Hourglass elegantly integrates the
innovative beam-down tower, a design that sends
the new solar technology down a path of refinement
as it responds to people’s aesthetic demands.
“We were absolutely thrilled to see that the LAGI
2014 first-place winner – the Solar Hourglass by
Santiago Muros Cortés – uses technology that
is being tested at Masdar Institute of Science
and Technology through the Solar Beam Down
Project.”
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The second-place winning team, Mateusz Góra
and Agata Gryszkiewicz, designed Quiver – an
elegant form comprised of vibrating Windbelt
units that create a shimmering iridescent white
monolith on a corner of the site, surrounded
by biomass land art fields. What impressed the
committee was the versatility, simplicity and
playfulness of the design.
As for the third-place winner, it came from Antonio
Maccà, the same designer who conceptualized
Solar (Eco) System for Abu Dhabi in the 2010 UAE
competition. “We love to see returning teams, and
we are consistently enamoured with Antonio’s
work,” notes Monoian.
LIKELIHOOD OF CONSTRUCTION
Although the prize awards for the winners – USD
15,000 first place and USD 5,000 second place – do
not guarantee a commission for construction, the
idea is not precluded. After all, the LAGI team
is currently working towards the construction
of WindNest, which was a submission for the
2010 competition for a site in Abu Dhabi.
“We’re very optimistic that one of the entries
to the LAGI 2014 competition will be built in
Denmark. There is strong support of the idea
there and we couldn’t have asked for a better
set of local partners. We’ll be discussing the
possibility of construction with the team at
Refshaleøen and with other site owners around
”the country.
In fact, LAGI treats all submissions as a portfolio
that they can present to worldwide investors who
are interested in creating sustainable statements.
Monoian points out that the incorporation of

Quiver as seen from across the harbor.
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أمــا الحائــز علــى المرتبــة الثانية فــكان الفريق المؤلف مــن ماتيوز

جــورا وأجاتــا كريشــكوفيتش ،حيــث تقدما بمشــروع أطلــق عليه
اســم (الجعبــة المهتــزة) ،وهــو تصميم أنيــق يعتمد وحــدات حزام

الريــاح المهتــزة ،والتــي تخلــق مــا يشــبه مســلة بيضــاء براقــة
متراصــة علــى زاويــة الموقــع الــذي يتوضــع عليــه المشــروع،
ً
محاطــا بحقــول مــن الكتلــة الحيويــة كمصــادر للطاقــة ،ولعــل مــا

أثــار اإلعجــاب بهــذا التصميــم هــو تنــوع وبســاطة وطرافــة هــذا
التصميــم.

أمــا بالنســبة للفائــز بالمرتبــة الثالثــة ،فكانــت مــن نصيــب أنتونيــو
مــاكا ،وهــو المصمــم نفســه الــذي وضــع التصــور لـــ (نظــام إيكــو
الشمســي) فــي أبوظبــي خــال مســابقة دولــة اإلمــارات العربيــة

المتحــدة عــام  .2010تقــول مونويــان فــي هــذا الصــدد« :نحب أن
ً
ً
ســابقا قد عــادت للتقدم بمقترحاتهــا من جديد،
فرقا شــاركت
نــرى
ً
دائمــا أعمــال أنتونيــو».
كمــا أننــا نعشــق

تنفيذ التصاميم احتماالت قائمة

علــى الرغــم مــن أن جوائــز الفائزيــن في المســابقة ال تضمــن تنفيذ

المشــاريع وتغطيــة تكاليفهــا ،فهــي  15000دوالر أمريكــي للمرتبــة

األولــى و 5000دوالر أمريكــي للمرتبــة الثانيــة ،إال أن تحويل تلك

المقترحــات إلــى واقــع فعلــي مهمــة ليســت بالمســتحيلة ،والدليــل
علــى ذلــك أن ُ
(عــش الريح) الذي ُقــدم لتصميم موقــع في أبوظبي

خــال منافســة عــام  2010فــي طريقــه ليبصــر النــور ،حيــث يعمل
ِّ
فريــق مبــادرة ُمولد فــن األرض علــى إنجازه.
وتتابــع مونويــان حديثهــا« :إننــا متفائلــون بــأن يتــم تنفيــذ إحــدى
ِّ
تلــك التصاميــم التي دخلت منافســة مبادرة ُمولد فــن األرض لعام

 2014فــي كوبنهاجــن ،فهنــاك تأييــد كبيــر للفكرة ،ولــن يتوفر لدينا
ً
حاليا .ســنقوم
أفضل من مجموعة الشــركاء المحليين الموجودين

ُ
(ريفشــاليؤن) ،ومع
بمناقشــة إمكانيــة التنفيــذ مع فريــق العمل في
مالكــي مواقــع أخرى فــي الدانمارك».

ِّ
وفــي الواقــع ،تتعامــل مبــادرة ُمولــد فــن األرض مــع كل التصاميــم

التــي قدمــت للمنافســة علــى أنهــا حزمــة أعمــال يمكــن أن يتــم

عرضهــا علــى المســتثمرين الدوليين ممن يرغبون فــي خلق أعمال
مســتدامة ،وتشــير مونويــان إلى أن دمج أنظمــة الطاقة المتجددة

مــع عناصــر الفــن العــام فــي أي مشــروع« :يعــود بالنفــع المــزدوج
الــذي يفــوق مجمــوع أجزائه».

الجعبة المهتزة

الحائزة على المركز الثاني في مبادرة ُم ِّ
ولد فن األرض 2014
الفنانان :ماتيوز جورا ،أجاتا كريشكوفيتش

مكان إقامة الفنانين :وارسو ،بولندا

ً
ّ
هوائيا (الحزام الهوائي)
الخفاق المرن
تقنيات الطاقة :الوقود الحيوي،

الطاقة السنوية 550 :ميغاوات ساعي ( 223ميغاوات ساعي وقود حيوي327 ،

ميغاوات ساعي حزام هوائي)

ً
ٌ
حديقة
بطريق يصل (إلى البرية) .ندخل
فجوة
يوحي جدارٌ من الخضرة تتوسطه
ٍ

ٌ
برج أحادي الليثية
من غير أن نعرف ما سنرى .الوجهة الوحيدة المؤكدة هي
متالش ،يلمع في األفق .وبينما نحن نسير عبر حقل ،نكتشف أن المساحات
ٍ

الخضراء توفر خبرات مكانية متعددة مع مجموعة متنوعة من المنافذ والممرات

والغرف .وحين نقترب من البرج ،نالحظ أنه يهتز في الهواء ،كما يهتز سطح

األرض .وحين نغادر الحديقة ،ندخل هيكل البرج الشبيه بالغابة .أمامنا ،نشاهد
ً
ً
ً
مؤطرا لكوبنهاجن ،وفوقنا الشمس والسماء يمكن رؤيتهما
بانوراميا
منظرا
من خالل مصفاة متموجة ،وتتألف الجعبة المهتزة من عنصرين رئيسيين هما

الحديقة والبرج.

Quiver
2 nd Place Winner, LAGI 2014
Artists: Mateusz Góra, Agata Gryszkiewicz
Artist Location: Warsaw, Poland
)Energy Technologies: biofuel, aeroelastic flutter (WindbeltTM
)Annual Capacity: 550 MWh (223 MWh bio, 327 MWh Windbelt TM
A wall of greenery with a gap in the middle suggests a way “into
the wild.” We are entering a garden without knowing what we will
experience. The one sure destination is a monolithic, ephemeral tower,
shining on the horizon. Along the way through a field, we discover
that the greenery offers multiple spatial experiences with a variety of
niches, corridors, and chambers. Closer to the tower, we notice that
it quivers in the wind, as does the surface of the land. Leaving the
garden, we enter the tower’s forest-like structure. In front of us, a
framed panoramic view of Copenhagen, and above us the sun and the
sky can be viewed through an undulating filter. Quiver has two main
elements: the garden and the tower.
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،ففــي حيــن تدعــم ميزانيــة الفــن ميزانيــة الموقــع المتجــدد

renewable energy systems into the public art component of
any project brings a “dual benefit that is greater than the
sum of its parts.”

بالمقابــل تدعــم ميزانيــة توليــد الطاقــة فــي الموقــع ميزانيــة
 بمــا يســمح لكليهمــا بالتوســع بصــورة أكبر مما لــو كانتا،الفــن

.تعمــان بشــكل منفصــل

والشــيء ذاتــه ينطبــق علــى تلــك المدن التــي تتطلــع لتنفيذ
 والتــي يمكن أن،برامــج الفــن العــام ذات الــرؤى المســتقبلية
.يكــون لها مــردود اقتصادي مشــجع

وبينمــا يقتــرب موعــد حفــل تكريــم الفائزيــن فــي نســخة
ِّ
 فــإن فريــق مبــادرة ُمولــد فــن األرض يتأهــب،كوبنهاجــن

لتوســيع رقعــة االهتمــام بهــذا الحــدث عبــر وســائل اإلعــام
 ســيتم إصــدار مطبوعــة، عــاوة علــى ذلــك.االجتماعيــة
تحــت عنــوان (الطاقــات الجديــدة) خــال شــهر أكتوبــر
ً
ً
مقترحــا ُقدمــت خــال
64 عرضــا ألفضــل
المقبــل تتضمــن
.المســابقة

 «منــذ أن أســدل الســتار علــى المرحلــة:تعقــب مونويــان
ً
يوميــا ما ُقدم
 ونحن ننشــر،التحكيميــة فــي يوليــو الماضــي

،فــي هذه المنافســة مــن تصاميم علــى مدونتنــا االلكترونية

 وسنســتمر فــي ذلــك حتــى إقامــة، والتويتــر،والفيســبوك

 وافتتــاح،حفــل التكريــم المقــرر فــي الثالــث مــن أكتوبــر

.»معــرض التصميــم المجتمعــي فــي كوبنهاجــن

 «نتشــرف بكوننا شــركاء مــع مجلة:وتختــم حديثهــا بالقــول
ِّ
ً
ً
إعالميــا لمبــادرة ُمولــد فــن األرض
شــريكا
شــواطئ بصفتهــا

ً
ً
فعــاال فــي الترويــج للمبــادرة
دورا
 إذ لعبــت،2014 لعــام

.»وتســليط الضــوء عليهــا
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While the art budget supports the on-site renewable budget,
the onsite power generation budget supports the art budget,
allowing both to extend further than either could do on
its own.
The same is true for cities looking at the implementation
of forward-thinking public art programmes that can have
a real economic stimulus benefit.
As the Copenhagen edition approaches the prize-award
ceremony, the LAGI team has been gearing up by promoting
the event across social media. Moreover, 64 of the top
submissions are being featured in a publication titled “New
Energies,” to be released in October.
“Since the close of the jury process in July, we’ve been
posting a submission every day to our blog, Facebook, and
Twitter, and we’ll continue to do so every weekday leading
up to the 3 October award ceremony and exhibit opening at
the Design Society in Copenhagen,” notes Monoian.
“We’re also honoured to be partnered with Shawati’ as the
LAGI 2014 media partner, which has been very helpful in
the promotion of LAGI.”
eMotions creates ten different outdoor rooms, each highlighting a unique mix of renewable energy generating technologies.

 حركات الطاقة وعواطف الفن:حركات الطاقة
ِّ الحائزة على المركز الثالث في مبادرة ُم
2014 ولد فن األرض
 فالﭬـيو ماسي، أنتونيو ماكا:الفنانان
 إيطاليا، پادوا:مكان إقامة الفنانين

 مشغالت متعددة، عَ نَفات هوائية صغيرة رأسية المحور، لوحات كهرضوئية:تقنيات الطاقة

 أجهزة طاقة ريح كهرضغطية،الطبقات من السيراميك المتراص
 ميغاوات ساعي2,000 :الطاقة السنوية

 حيث،تسلط حركات الطاقة الضوء على التفسيرات الفنية للنظم البيئية الدانماركية المتباينة

 يُ ْب ِرز الجهاز التنوع البيولوجي.يختلف كل منها في المواد وتقنيات الطاقة واألبعاد والقوام

. بينما يخاطب مختلف الشرائح االجتماعية داخل المدينة،للدانمارك

ِّ أيضا استحضار صورة ُم
ً
) حيث تمثل حلقة الرؤية فيه (حزام،ولد كبير
قصد من العمل الفني
َ ُكما ي
.المو ِّلد واإلنتاج غير المحدود للطاقة النظيفة من خالل مولداتها الصغيرة الحجم
ُ

eMotions: Energy Motions and Art Emotions
3rd Place Winner, LAGI 2014
Artists: Antonio Maccà, Flavio Masi
Artist Location: Padova, Italy
Energy Technologies: photovoltaic panels, micro-scale vertical axis
wind turbines (VAWT) and horizontal axis wind turbines (HAWT), stacked
ceramic multilayer actuators, piezoelectric wind energy systems
Annual Capacity: 2,000 MWh
eMotions showcases artistic interpretations of disparate Danish
ecosystems, each varying in materials, energy technologies, dimensions,
and textures. The installation places on display Denmark's biodiversity
while engaging different communities within the city.
The artwork is also meant to evoke the image of a large generator,
its viewing loop representing the generator’s " belt" and the infinite
production of clean energy through its micro-scale generators.

