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The Santa Monica fog is harvested to make drinking water by Regatta H2O [Christopher Sjoberg and Ryo Saito]. © LAGI.

Words Heba Hashem | بقلم هبة هاشم
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احتلت كاليفورنيا عناوين الصحف عام 2015 حين أجازت مشروع 
قانــون لمجلــس الشــيوخ يطلــب مــن جميــع المرافــق فــي الواليــة أن 
تأخــذ نصــف حاجتهــا مــن الكهربــاء مــن مصــادر متجــددة بحلــول 
عــام 2030. وفــي طليعــة هــذه الحركــة كانــت مدينــة ســانتا مونيــكا 
الســاحلية، حيــث السياســات والتخطيــط تضــرب مثــًا فــي التنميــة 

المســتدامة.

وهنــا تعمــل مبــادرة ُمَولِّــد فــن األرض حالًيــا علــى معالجــة محــور 
ا لموقــع التصميــم  الميــاه والطاقــة. تقــول مونويــان: »لقــد وضعنــا حــّدً
ضمــن الميــاه الحساســة بيئًيــا لخليــج ســانتا مونيــكا بحــذاء الرصيــف 
التاريخي، وهو أحد أبرز المعالم الثقافية التي تعتز بها كاليفورنيا«.

شمل الموقع كاسر األمواج القديم الذي يحتاج سلًفا إلى العناية بعد 
حوالــي 80 عاًمــا مــن اإلهمــال. وحيــث إن الموقــع ســاحلي، فهــو يوفــر 
منصــة الســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة، بمــا فــي ذلــك طاقــة المــد 
والجــزر. وهــذا جعــل مبــادرة ُمَولِّد فن األرض توســع مفهومها ألعمال 
البنيــة التحتيــة الفنيــة المســتدامة فــي عــام 2016 لتشــمل مقترحــات 

تنتــج ميــاه الشــرب، إمــا إضافــًة إلــى الكهربــاء النظيفة أو بــداًل عنها.

تقــول مونويــان: »لعــل مبــادرة ُمَولِّــد فــن األرض 2016 هــي أعقــد 
ملــف تصميمــي حتــى اآلن. لــم نكتــِف بطلــب فــن عــام غنــي مفاهيمًيــا 
يولــد كهربــاء نظيفــة علــى نطــاق المرافــق العامــة فحســب، بــل ونظــًرا 
للطبيعــة المتازمــة للطاقــة والميــاه فــي جنــوب كاليفورنيــا، حيــث 
ُيْصــَرف الكثيــر مــن الكهربــاء لنقــل الميــاه مــن طبقات الميــاه الجوفية 

البعيــدة، فقــد أضفنــا أيًضــا اعتبــارات اســتخراج الميــاه«.

تصاميم فائزة
وعلى الرغم من الطبيعة المعقدة لمسابقة هذا العام، تمكنت مبادرة 
ُمَولِّــد فــن األرض مــن تلقــي 200 طلــب مــن 50 دولــة، أخــذت 80 فــي 
المئــة منهــا فــي الحســبان تكنولوجيــا جمــع المياه، بما فــي ذلك تحلية 

باب. العديــد مــن األصنــاف، وإعــادة تدويــر مياه األمطــار، وجمع الضَّ

لكــن ثاثــة تصاميــم فقــط وصلــت إلــى التصفيــات النهائيــة. اقتــرح 
أحدهــا مزيًجــا مــن طاقــة األمــواج والريــاح والطاقة الشمســية لتوليد 
الكهربــاء، ولقــد لقــي استحســاًنا كبيــًرا مــن قبــل لجنــة التحكيــم ألنــه 
يــكاد يختفــي عندمــا تنظــر إليــه مــن الشــاطئ. وكان هــذا عامــًا مًهمــا 
لســانتا مونيكا؛ ألن لمشــهد المحيط الهادئ مكانة عالية لدى ســكانها.

واقتــرح فريــق آخــر أســلوًبا بارًعــا لجمــع الضبــاب باســتخدام َصــواٍر 
جميلــة يمكــن إخفاؤهــا لاســتمتاع برؤيــة صافيــة للمحيــط حيــن 
ــا. وحيــن ينتشــر الضبــاب ُتنَشــر الصــواري، بحيــث  يكــون الجــو جاّفً

ــاب. ــرى مــن خــال الضب ــكاد ُي ــق شــكًا ســحرًيا بال تخل

أمــا التصميــم الثالــث الفائــز فهــو يســتحضر التاريــخ حيــن كان كاســر 
األمواج في الثاثينيات من القرن العشرين مرفًأ لليخوت، ويشتمل 
ــزاٍت للطاقــة الشمســية علــى شــكل أشــرعة الســفن. فــي هــذا  علــى ُمَركِّ
التصميــم، ُيســَتخدم جــزء مــن الطاقــة الكهربائيــة لتشــغيل ظاهــرة 
تســمى االرتــكام، حيــث يســاعد قــدر ضئيــل من التيــار الكهربائي على 

تحفيــز نمــو النظــم اإليكولوجيــة المرجانيــة.

كمــا كان أحــد التصاميــم الفائــزة فــي التصفيــات النهائيــة فــي مبــادرة 
ُمَولِّــد فــن األرض 2016 واحــًدا مــن أكثــر المقترحــات ابتــكاًرا التــي 
تلقتها المسابقة على مر السنين. يولِّد »األنبوب«، الذي صممه مكتب 
الخليلي الهندســي في ڤـانكوڤـــر، عشــرة آالف ميغاوات بالســاعة من 
الطاقــة الشمســية لخلــق 4.5 مليــار لتــر مــن الميــاه الصالحــة للشــرب 

مــن خــال تحليــة الميــاه كهرومغناطيســًيا.

يعطــي المفهــوم للــزوار تجربــة فريــدة مــن نوعهــا حيــث يمكنهــم أن 
يأخــذوا حماًمــا حرارًيــا فــي المحلــول المائــي المالح الناتــج من عملية 
تحليــة ميــاه البحــر قبــل أن ُتَضــخَّ مــن جديــد فــي المحيــط. ويتحقــق 
ذلــك مــن خــال نظــام إطــاق ذكــي يخفــف مــن معظــم المشــكات 

المرتبطــة بإعــادة الميــاه المالحــة إلــى البحــر.

طاقة األمواج
كمــا تلقينــا مقترحيــن آخريــن مذهليــن مــن فريقيــن ســابقين مــن 
ــذي  ــد فــن األرض، بمــا فــي ذلــك »قطــرة ضــوء« ال ــادرة ُمَولِّ ــَرق مب ِف

 As the interior chamber of Cnidaria Halitus heats up, the outer shell expands and 
subtly contracts, breathing life into these otherworldly creatures that are designed to 
turn sunlight into drinking water [by CallisonRTKL]. © LAGI.

 Each wave power buoy of Catching the Wave [design team led by Christina Vannelli] 
has 1,000 kW capacity and operates day and night. A small amount of the electricity 
is used to light the mast and sail, displaying how much energy the art installation is 
producing. © LAGI.

The Santa Monica fog is harvested to make drinking water by Regatta H2O [Christopher Sjoberg and Ryo Saito]. Article cover image shows a closer view. © LAGI.

حيــن وضــع رائــد الفضــاء األمريكــي نيــل آرمســترونغ قدمــه علــى ســطح القمــر منــذ أكثــر مــن 40 عاًمــا، قــال: »هــذه خطــوة 
صغيــرة لإلنســان؛ ولكنهــا قفــزة عمالقة للبشــرية«.

“That’s one small step for man, one giant leap for mankind,” American astronaut Neil 
Armstrong said as he planted his foot on the moon’s surface more than 40 years ago.

T he Land Art Generator Initiative [LAGI] has been making such 
strides since 2008, inviting artists, architects, scientists 
and engineers from around world to design public art 

installations that can serve as clean energy generators.

With a belief that art can stimulate creative dialogue and create 
movement, LAGI aspires to open the public eye to the severity of 
the problems facing the world, using aesthetic renewable energy 
infrastructure designs.

DROUGHT-GRIPPED
Having inspired dialogue in the UAE, New York and Copenhagen, 
the initiative landed in Southern California this year, a region 
gripped by an on-going drought that has cost the state an estimated 
USD 2.2 billion in 2014 and another USD 2.7 billion in 2015. 

As water shortages increase in the Western US state, the amount 
of energy required for water production and transmission is 
simultaneously rising. “We know well from four years residing in 
the Gulf region that any place where energy-intensive desalinisation 
is a critical component of water infrastructure, energy becomes 
synonymous with water,” Elizabeth Monoian, cofounder of LAGI 
told Shawati’. 

When asked by Rebecca Ehemann, founder of Green Public Art, 
to bring LAGI to Southern California in 2016, LAGI’s team knew 
immediately it would be the ideal site for a competition. 

California made headlines in 2015 when it passed a senate bill that 
required all utilities in the state to source half of their electricity from 
renewable sources by 2030. At the forefront of this movement is the 
state’s beachfront city of Santa Monica, where policy and planning 

مبــادرة ُمَولِّــد فــن األرض مثــل هــذه تخطو 
2008، حيــث  عــام  منــذ  الخطــوات 
تدعــو الفنانيــن والمعمارييــن والعلماء 
والمهندســين مــن جميــع أنحــاء العالم لتصميم منشــآت فنية 

ــدات للطاقــة النظيفــة. عامــة لتكــون ُمَولِّ

تعتقــد مبــادرة ُمَولِّــد فــن األرض أن الفــن يمكــن أن يحفــز 
الحــوار اإلبداعــي ويخلــق الحركــة، ولهــذا فهــي تطمــح إلــى 
لفــت انتبــاه النــاس إلى المشــكات التــي تواجه العالم، وذلك 
باســتخدام تصاميــم بنــى تحتيــة جماليــة للطاقــة المتجددة.

في قبضة الجفاف
بعد أن كانت المبادرة ســبًبا في إجراء الحوار في اإلمارات 
ــت المبــادرة  العربيــة المتحــدة ونيويــورك وكوبنهاغــن، حلَّ
فــي جنــوب كاليفورنيــا هــذا العــام، وهــي منطقــة تجتاحهــا 
موجة جفاف مستمرة كلَّفت الوالية حوالي 2.2 مليار دوالر 

أمريكــي عــام 2014 و2.7 مليــار دوالر عــام 2015.

ومــع تزايــد ُشــحِّ الميــاه فــي هــذه الواليــة فــي غــرب الواليات 
المتحــدة، فــإن كميــة الطاقــة المطلوبــة إلنتــاج الميــاه ونقلهــا 
آخــذة فــي االرتفــاع فــي اآلن نفســه. تقــول إِلَزِبــث مونويــان، 
ــد فــن األرض لشــواطئ: »بعــد  إحــدى مؤسســي مبــادرة ُمَولِّ
إقامتنــا مــدة أربــع ســنوات فــي منطقــة الخليــج، بتنــا نعــرف 
الكثيفــة  الميــاه  فيــه تحليــة  تكــون  مــكان  أي  أن  جيــًدا 
االســتهاك للطاقة عنصًرا حاســًما من البنية التحتية للمياه، 

تصبــح الطاقــة مرادفــًة للميــاه«. 

ســة الفن الشــعبي األخضر،  عندمــا طلبــت رِبــّكا إهيمــان، مؤسِّ
ــد فــن األرض إلــى جنــوب كاليفورنيــا عــام  لنقــل مبــادرة ُمَولِّ
2016، عــرف فريــق مبــادرة ُمَولِّــد فــن األرض علــى الفــور أن 

كاليفورنيــا هــي الموقــع المثالــي للمســابقة.

are setting an example for sustainable development.

And it is here where LAGI is currently addressing the 
energy-water nexus. “We provided a design site boundary 
completely within the ecologically sensitive waters of 
Santa Monica Bay and adjacent to the historic pier, one 
of California’s most cherished cultural landmarks,” 
says Monoian. 

The site encompassed the old breakwater, which is already 
in need of attention after some 80 years of neglect. Being 
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a coastal location, the location also offered a platform to utilise new 
technologies, including tidal and wave energy. This led LAGI to 
expand its definition of sustainable infrastructure artwork in 2016 
to include proposals that produce drinking water, either in addition 
to or in place of clean electricity.

“LAGI 2016 was perhaps our most complicated design brief yet,” says 
Monoian. “Not only were we asking for conceptually rich public art 
that generates clean electricity at a utility scale, but recognising 
the inseparable nature of energy and water in Southern California 
- where so much electricity goes to transporting water from distant 
aquifers - we also added considerations for water harvesting.”

WINNING DESIGNS 
Despite the complex nature of this year’s competition, LAGI managed 
to draw 200 submissions from 50 countries, 80 per cent of which 
factored in water harvesting technology, including desalination of 
many varieties, storm water recycling, and fog harvesting. 

Only three designs, however, made it to the end. One proposed a 
combination of wave, wind, and solar power to generate electricity, 
and was well-received by the jury because of the way it almost 
disappears when seen from the beach. This was an important 
factor for Santa Monica, whose residents highly value the view of 
the Pacific Ocean horizon. 

Another team proposed an ingenious approach to fog harvesting 
using beautiful masts that can be stowed away for clear ocean viewing 
when the air is dry. When the fog rolls in, the masts are unfurled, 
creating a magical form just visible through the mist. 

The third winning design recalled the 1930s history of the breakwater 
as a yacht harbour, incorporating solar power concentrators shaped 
like ships’ sails. In this design, part of the electricity is used to power 
a phenomenon called accretion, where a trickle of electrical current 
helps to stimulate the growth of coral ecosystems

One of the finalists for LAGI 2016 was also among the most innovative 
proposals that the competition has received over the years. The 
Pipe, designed by Khalili Engineers in Vancouver, generates 10,000 
megawatt hours [MWh] of solar power to create 4.5 billion litres of 
potable water through electromagnetic desalination. 

ية لتزويد  يستخدم ألواح الخايا الشمسية ومضخات َمدِّ
محطــات التحليــة بالكهربــاء وتوليــد 3.5 مليــار لتــر مــن 
الميــاه الصالحــة للشــرب مــن الطاقــة الشمســية وطاقة المد 
والجــزر. تقــول مونويــان: »كان فريــق التصميم في )قطرة 
ضوء( المؤلف من أنطونيو ماّكا وفاڤـــيو ماســي أول من 
ــد فــن األرض، وهــو نظــام  تقــدم لنــا بتصميــم لمبــادرة ُمَولِّ
)إيكــو( الشمســي، ألبوظبــي. ومــا زال هــذا التصميــم واحًدا 

مــن المفضــات لدينــا«.

ــا، تقــدم جايِســك ليــم،  ــَرق األخــرى المألوفــة لدين ومــن الِف
آهيونــغ لــي، جايــول كيــم، وتايجــو ليــم، بمقتــرح »المــدار 
الصافي« هذا العام وبمقترح آخر بعنوان »ما بعد الموجة« 
لمبــادرة ُمَولِّــد فــن األرض لعــام 2014. يســتخدم تصميمهم 
ــزات شمســية مضيئــة، وطاقــة أمــواج عمــود الميــاه  ُمركِّ
المتأرجــح، والتقطيــر الشمســي لتوليــد 3820 ميغــاوات 
مــن الكهربــاء و2.2 مليــون لتــر من المياه الصالحة للشــرب.

بــدأت طاقــة األمــواج تنضــج فــي القرن الحادي والعشــرين 
وقــد أســرت خيــال فــرق التصميــم أكثــر مــن أي أنــواع 
التكنولوجيا األخرى، برأي مونويان. ومن المثير لاهتمام 
أن طاقة األمواج لديها تاريخ طويل في والية كاليفورنيا، 
حيــث تعــود أولــى بــراءات االختــراع علــى التجــارب فــي 
ميــاه المحيــط الهــادئ إلــى ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر. 

بينمــا ُتقــام كل مســابقة مــن مســابقات مبــادرة ُمَولِّــد فــن 
األرض وفًقــا لمواصفــات مكانيــة جغرافيــة مختلفــة، إال 
أن رؤيتنــا تقــوم علــى إنشــاء محفظــة مــن التصاميــم التــي 
ذ فــي جميــع أنحــاء العالــم. والواقــع أن التصاميــم  ســُتَنفَّ
التــي وردت إلــى مبــادرة ُمَولِّــد فــن األرض 2016 جاهــزة 
للتركيــب فــي المــدن الســاحلية حــول العالــم. علــى ســبيل 
المثــال، يصلــح كل مــن مشــروع »األنبــوب« أو »المــدار 
الصافــي«، اللذيــن يســتخدمان الطاقــة الشمســية لتحليــة 

ــة ســاحل أبوظبــي.  ــا قبال ــاه، للعمــل تماًم المي

النهائييــن  الفائزيــن  مــن  كل  »يمثــل  مونويــان:  تقــول 
بمســابقة ُمَولِّــد فــن األرض 2016 فكــرة عمليــة. لــن تكتفــي 
هــذه األعمــال الفنيــة بتوليــد الكهربــاء النظيفــة والميــاه 
الصالحة للشرب دون انبعاثات الغازات المسببة لاحتباس 
الحراري، بل ســتحفز أيًضا التنمية االقتصادية والســياحة 
في أي مدينة ساحلية لديها رؤية لاستثمار في تصميمها 

وبنائهــا«..
Aurora provides clean electricity with a tidal turbine, and drinkable water with solar distillation within the cloud. Lights are controlled by the users, depending on their emotions. [by Pistach 
Office]. © LAGI.

Aerial view of The Pipe, sitting atop the Santa Monica Pier breakwater, providing 
drinking water to the city from the power of the sun. © LAGI.

The Clear Orb gives 2.2 million liters of drinking water and 3,820 MWh of electricity 
each year. © LAGI.

During the day the new “photovoltaic sun” provides light and power to a desalination plant contained within. During the night Light Drop can seem as if it is a second moon sitting on the 
horizon. © LAGI.

The concept gives visitors a one-of-a-kind experience 
where they can take a thermal bath in the brine-water 
by-product of the desalination process before it’s redirected 
back to the ocean. This is achieved through a smart release 
system that mitigates most of the problems associated 
with returning brine water to the sea.

WAVE ENERGY 
Two other spectacular submissions come from former 
LAGI teams, including Light Drop which uses photovoltaic 
panels and tidal pumps to power desalination and generate 
3.5 billion litres of drinking water from solar and tidal 
energy. “The Light Drop design team of Antonio Maccà and 
Flavio Masi designed the very first LAGI submission we 
ever received, Solar [Eco] System, for Abu Dhabi. It remains 
one of our favourites,” highlights Monoian.

Another repeat team, Jaesik Lim, Ahyoung Lee, Jaeyeol 
Kim, and Taegu Lim, submitted The Clear Orb this year and 
Beyond the Wave to LAGI 2014. Their design uses luminescent 
solar concentrators, oscillating water-column wave energy, 
and solar distillation to create 3,820 MWh of power and 
2.2 million liters of drinking water.

Wave energy is coming of age in the 21st century and 
captured the imagination of the design teams more than 
any other kind of technology, according to Monoian. 
Interestingly, wave power has a long history in California 
with the first patents on experiments in the Pacific Ocean 
waters dating back to the 1880s.

While each LAGI competition is held for a different site 
typology, the vision is to build a portfolio of designs to 
be implemented worldwide. Indeed, the designs that 
have come into LAGI 2016 are ready to be constructed in 
coastal cities around the world. For example, The Pipe or 
The Clear Orb, both which use solar-powered desalination, 
would work perfectly well off the coast of Abu Dhabi.

“Every one of the finalists to LAGI 2016 represents an 
idea that is practical,” says Monoian. “Not only will 
these artworks generate clean electricity and drinking 
water without greenhouse gas emissions, but they will 
also stimulate economic development and tourism to 
whichever coastal city has the vision to invest in their 
design and construction.”.


