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Francesco Ducato, Serena Del Puglia, We look for solutions beyond the clouds...but maybe..., Cartoon 01, november 2009.

رمبا يكمن احلل وراء الغيوم“:حرب النجوم” حيث ال�صناعة الثقيلة ترتبط مع التكنولوجيا العالية ,حرب �صافية .ويف حال مل تكن ،فهناك دوم ًا
الإنتاج الب�سيط للت�أثرينف�سه ,ال�شئ الزائل“ ,حالة الفن” يف �صناعة الغيوم.
 Yago Condeعمارة الالنهاية1994 ،
� إن املفاهيم مثل التحول ،والريبة وال�شك مقابل اال�ستقرار واليقني ومعرفة احلدود والقيود تعترب املفاهيم الأ �سا�سية يف الإبداع والتطور يف الفن
والإن�سانية .الالنهاية ،التعلق الغام�ض يجب �أن يكون حالتنا الذهنية حيث ميكن وجود � إمكانية للعمل املتطورواملبدع.
اعتقد  Yagoب�أنه يف كل مرة ن�شرك �أنف�سنا مبثل هذه الالنهاية ،حيث املعنى غري املحدد للمو�ضوع املعماري  ,يجب �أن يُعترب حالة النهائية يف تطور
الت�صميم واالن�ضباط الذي يولد م�ؤ�س�سة.
 Bea Gollerمن مقدمته عن  ،Yago Condeمهند�س الالنهاية.1994 ،
كان العمل مع  Enric Ruiz-Geliمبثابة امل�شي على دعامات هذه النظريات ،فقد �أظهر العمل جنب ًا � إىل جنب مع  Cloud 9قوة التعاون يف � إدراك
الفكرة .وهذا ماجعل الغيوم ت�صبح حقيقة)www.themakingofcloud9projects.com( .

Cloud 9 Team in the Chillida Leku, Hernani, Gipuzkoa, december 2007; Enric Ruiz-Geli, Francesco Ducato at the Colegio de
Arquitectos de Barcelona for the Final Certificate for the construction of Media-TIC, december 2009; Complete team of Media-TIC,
Barcelona, jenuary 2010 (Photo by Carla Athayde); Media-TIC, jenuary 2010.

يف اللقاء مع Bob Wilson
( ،)www.robertwilson.comحول �أعماله� ،أ�سلوبه ،متثيل مدر�سته ،ومن ثم خطوة مذهلة نحو � إن�شاء *.Stardust

الأ فكار يف الهواء ،وتتنوع عقول الأ فراد يف � إمكانية التقاطها وحتويلها � إىل واقع� .شبكة من الأ فراد املعزولني ب�شكل ظاهر،قد ت�شكلت بطريقة �سرية
و�صامتة وفج�أة انبثقوا بقوة .
هذه ال�شبكة ت�شكلت من مغنني وراق�صني ومهند�سني وفنانني و�شعراء ور�سامني ،دون حدود جامدة ودون اهتمام بالت�صنيف .
نتوا�صل جميع ًا مع بع�ض عرب لغاتنا اخلا�صة.
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كل لغة عبارة عن منط من التوا�صل ،دون حواجز �أو �آراء م�سبقة.
� إن لغة اجل�سد من حيث الإمياءة والفن يف مظاهرهم الوافرة ،من املو�سيقى والرق�ص والر�سم والعمارة ما هي � إال �سبل �صاحلة للتوا�صل ،دون اللجوء
� إىل تعريف املفاهيم �أو النظريات الكونية .هذا ما يجري يف طاحونة املاء Watermill
( � ،)www.watermillcenter.orgإنها خربة مذهلة �سلّطت ال�ضوء على.Stardust* ...

The reason I work as an artist is to ask questions. That is to say; “What is it?”.
”?If we know what we do, there’s no reason to do. The reason to work is to say: “What is it
Bob Wilson, Absolute Wilson, 2007

ال�سبب يف عملي كفنان هو �أن �أطرح الأ �سئلة� .أي كي �أ�س�أل “ما هو؟”
لو عرفنا ما نقوم به ،لن يوجد ال�سبب للقيام به � .إن ال�سبب يف العمل هو القول “ما هو؟”
2007 ،Bob Wilson، Absolute Wilson

Serena Del Puglia, Ideas are in the air, Cartoon 02, november 2009.

ما هو؟

* Stardustعبارة عن ال �شيء.
� إنه جمرد حد�س .ولكن يف الوقت نف�سه كل �شيء عبارة عن *� :stardustأنت و�أنا ،والأ �شياء من حولنا ،و�أفكارنا وم�شاعرنا.
نحن نبحث عن احللول يف ما وراء الغيوم ،ولكن رمبا يجب �أن يعني هذا النظر �أكرث داخل �أنف�سنا ،من خالل املجهر.
نحن بحاجة للفن والعلوم ملواجهة نزعتنا � إىل التدمري والعنف .نحن بحاجة للفن والعلوم البتكار املزيد واملزيد .نحن بحاجة للعمل مع ًا مع وعينا
ملا نحن عليه :جمرد جزئية �صغرية يف العامل الالنهائي.
 ،Francesco Ducatoما هو؟ ت�شرين الأ ول . 2008

Cloud 9 Exhibition, UCLA, Enric Ruiz-Geli, A GREEN NEW DEAL...CLOUD 9, february-april 2009,
exhibition design by Francesco Ducato, production by Carla Athayde, Stardust* ‘s first realized project. Photo by Elan Lipson.
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“اعملوا معاً” هي الن�صيحة القوية من البيان الر�سمي لـ * ،Stardustحيث يتوفر الكثري من الثقة لتعاوننا الكوين عرب عالقة ال نهائية ما بني
الأ �شخا�ص حول العامل .الثقافة الرقمية كونت الأ �س�س حل�ضارة جديدة ،واملكونة من املواجهة اجلدلية ،والتوا�صل واال�ستماع وامل�شاركة .ح�ضارة
تبني �شبكة مركبة من العنا�صر اجلغرافية التي تعمل مع ًا بفكرة جتميع الب�شرية.
ومن واجب كل �شخ�ص فينا �أن يعترب م�س�ؤو ًال عن التفكريلأ ن * Stardustي�ؤمن بعمق بهذه الفكرة.

Cloud 9 Exhibition, SCIENCE + FICTION, Venice Biennale, sept.-nov.2008, exhibition design by Francesco Ducato. Photo by Luis Ros.

بداية تختفي ق�صتي يف جهنم  ...لقد فقدت � إىل الأ بد ذاكرة والدتي � ...أين تناثرت هذه املجرة املكونة من مليارات املليارات من الذرات والتي
�ست�صبح �أنا؟ يف ذلك احلجر الأ ر�ضي ال�صغري ...ذلك احليوان ،تلك املرحلة �سوف تهاجر لت�صبح �أنا؟ وحتى قبل �أن تظهر احلياة بنف�سها ...قبل
�أن تت�شكل الأ ر�ض من غبار النجوم� .أين كانوا؟  � ...إن ق�صتي جمدولة مع تاريخ الكون.
 Sotigui Kouyatéيف Claude Nuridsany e Marie Pérennou، Genesis، 2005
*Stardust
ولد * Stardustيف ت�شرين الأ ول (نوفمرب) من عام  2008من فكرة Carla Athaydeو � .Francesco Ducatoإن العمل على م�ستويات دولية يف

ميادين الفن املختلفة �أظهر احلاجة � إىل تطوير الأ �ستوديو دون القلق حيال التعاريف ال�صارمة ،ودون تكري�س التخ�ص�ص و� إمنا الرتكيز على � إن�شاء
واقع جديد يحدد الروابط ما بني القدرات واملواهب يف كل م�شروع .
ظهرت الفكرة من احلاجة “ لإظهار” الرابطة ما بني اخلربات الإبداعية املختلفة وتف�سري لغز هذه الرابطة.
� إن * Stardustعبارة عن نتيجة احلد�س ويعترب م�صنع ًا للحد�س.
� إن * Stardustالأ �ستوديو الذي يعمل يف جمال الفنون ب�إبداعية قوية يتم تخ�صيبها بثقافة الت�صنيع .يعمل الإبداع والإنتاج مع ًا لتحقيق م�شاريع
بجودة وكفاءة عالية .بهذه الطريقة ت�صبح الإدارة جزء من العملية الإبداعية التي توفر �ضمانات النجاح للزبون ولفريق عمل *.Stardust
نقي�ضا” لفكرة  StarSystemن�ؤمن بفكرة الإفرادية القوية املوهوبة وامل�ؤهلة القادرة على م�شاركة معرفتها مع هدف التحول الناقد املبتكر وامل�س�ؤول
لبيئتها الفيزيائية والثقافية .نعني بالبيئة كل مادة �أو ف�ضاء افرتا�ضي مع خ�صو�صياته.
* Stardustالآن تقدم م�شاريع يف � إ�سبانيا ،و� إيطاليا ،والربازيل ،والواليات املتحدة وال يوجد لها �أي حدود جغرافية.
 ،Francesco Ducatoحول *� ،Stardustآب . 2009
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“Universe of particles” from the video House of Cards, directed by James Frost, in Radiohead’s In rainbows album, 2008.
“The surrounding’s vegetation invades New York” from the movie I am Legend, directed by Francis Lawrence, 2007.
“Wall-E defends the last plant of the Earth” from the movie WALL-E, directed by Andrew Stanton, 2008.

الغزو الأ خ�ضر
من * Stardustنعتقد ب�أنه �أمر حا�سم �أن نن�شر فكرة �أن عوامل النباتات واملعادن واحليوان مت�شكلة من نف�س اجلزيئات .ما يختلف هو قدرة الت�شكل
لكل جزئية.
ميكن لهذه الفكرة �أن تولد احرتام ًا للبيئة وجتعلنا ن�شعر ب�أننا جزء منها ب�شكل �أكرب .ب� إمكان الفنون والعلوم �أن ت�ؤ�س�س للم�سار املتجدد نحو ب�شرية
جديدة حيث ال يكون الوجود الب�شري هو مركز الكون و� إمنا جزء منه ،جزيئة بني اجلزيئات .لي�س �أ�سا�سي ًا و� إمنا جزئي ًا ب�سبب قدراته “الت�شكلية”
و”الإيحائية”.
لدى كلٍ من الب�شر والنباتات �أمر هام جد ًا م�شرتك :مل يتم اكت�شافهم حتى الآن يف كوكب �آخرغري الأ ر�ض .وبالتايل ف� إن درا�سة العالقة بينهما وحلها
ممكنة فقط على الأ ر�ض .فهذاالكون حمدود جداً ،ويجب �أن نقوم بت�شكيل ميثاقٍ للتعاي�ش.
يف فيلم “بيت من البطاقات” ( )2009من � إنتاج Radioheadيتم ت�شكيل الب�شر من نف�س جزيئات بيئتهم ...الأ بنية ،املدن ،ال�شجر ...تقنيات
جديدة قد ت�ساعد فعلي ًا على بناء عالقة جديدة بني الطبيعة الب�شرية  .قد تلعب الآالت والإن�سان الآيل دور ًا و�سيط ًا (� )Wall-E, EVEأكرث من
قيامهابخلق وتغذية اخلوف (كما يف ميدان الب�شر يف .)Matrix
يف فيلم Matrixيُردف الب�شر ب�آالت الذكاء لإنتاج الطاقة � .إن الواقع الظاهر للنا�س العاديني جمرد برنامج مت ابتكاره من قبل الآالت ليقوم
بالتحكم بهم .ي�صبح ال�شخ�ص �أكرث � إدراك ًا للحقيقة عندما يطلق �سراحه من قبل املتمردين ويتوقف عن ردفه بالآالت.
يعي�ش الب�شر والنباتات يف انف�صال كامل .جتري ال�سيطرة على النباتات التي تدخل تخوم املدينة وال ي�سمح لها بالتطور والتعبري عن مظاهرهم
الأ كرث تطرفاً .فلديهم دور تزيني �أكرث من كونه � إنتاجي ،ال يوجد تعاي�ش حقيقي بيننا وبني النباتات.
وكذلك الأ مر بالن�سبة للحدائق على ال�سطح فهي عبارة عن طريقة �أخرى ل�ضبط عامل النبات �ضمن تخوم املدينة .هل ميكننا التغلب على اخلوف
من الغزو النباتي؟ يف فيلم “�أنا �أ�سطورة” ،يتم غزو املدينة ال�صحراوية يف نيويورك من قبل عامل النباتات والزهور من حميطها.
هل ميكننا تخيل الب�شر ي�شتغلون ك�أ�سا�س للتنمية احلرة للنباتات؟ هل ميكننا تخيل مدينة يف �شبكة مع عامل النباتات �أي�ضاً؟ حيث يجري ت�شارك
املعلومات من عامل النباتات احلرة وا�ستخدامها لت�شكل تناغم ًا مع البيئة .ب�إمكان التكنولوجيا اليوم �أن تخلق الأ �سا�س لتطور عامل النبات يف كافة
االجتاهات :الأ فقية والعمودية والقطرية واملنحنية .كافة الأ �سطح اخلارجية لأ بنيتنا ،وكذلك بع�ض ًا من داخلها ميكنها �أن ت�صبح هذا “احلقل”
للتنمية احلرة لعامل النباتات.
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Cloud 9 and Stardust*, UOC@MEDIA-TIC Competition, Project of 6th, 7th, 8th floors of the Media-TIC building, Barcelona, october
2009, view of the reception.

الطبقة الداخلية للقاعدة اال�صطناعية لعامل النباتات ميكنها �أن تمُلأ بالعنا�صر التكنولوجية ال�ضرورية للح�صول على املعلومات من عامل النباتات
احلر مثل احل�سا�سات لقيا�س احلرارة والرطوبة والتلوث و� إنتاج الأ وك�سجني .بالإمكان ت�شارك هذه الأ مور و� إدارتها بوا�سطة ال�شبكات الذكية.
الغزو الأ خ�ضر عبارة عن م�شروع يقوم فيه( BurésInnova (www.buresinnova.comو *.Stardust
� إنه عن�صر �سدا�سي الأ �ضالع ي�ستخدم لتغطية عامل النباتات الداخلية والأ �سطح اخلارجية ولت�شكيل �شبكة بني املدن والنباتات .لقد مت تطبيق الغزو
الأ خ�ضر على م�شاريع عديدة من قبل* Stardustب�شكل  ،UOC@MEDIA-TICيف م�شاركة مع  Cloud 9و .Casa 4
 ،Francesco Ducatoالهجوم الأ خ�ضر� ،أيلول 2009

Cloud 9 and Stardust*, UOC@MEDIA-TIC Competition, Project of 6th, 7th, 8th floors of the Media-TIC building, Barcelona, october
2009, conceptual view. Photo by Carla Athayde.

 Casa 4املظلة النباتية (« dammusoالتكنولوجية»)
تتمتع املظلة يف  Casa 4بوظيفة م�ضاعفة � :إنتاج الظالل وجتميع الطاقة من خالل طاحونة الهواء والأ لواح ال�شم�سية .يتكامل الأ خ�ضر املحلي يف
املظلة مع الغزو الأ خ�ضر :العن�صر الأ خ�ضر ال�سدا�سي الذي �صممه * Stardustو .BurésInnovaوالذي يعتربفيه الهيكل املعدين �سطح ًا �سريع
الزوال ب�إمكانه �أن يتغري وينمو خارج حدود .Casa 4

Casa 4, pergola details, four scenes from the Stardust* first year video, by plancton_LAB, november 2009.
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Green Attack project; 3D of Casa 4.

Casa 4 light project, november 2009.

 غبار النجومstardust* � إننا
لطاملا قيل ب�أننا غبار النجوم
 يجب �أن نكون. للظاهرة املده�شة لتحول الهيدروجني بنف�سه � إىل وعي ب�شري، هنا على الأ ر�ض، � إننا مثال حي.لقد �أثبت العلم الآن ب�أننا غبار النجوم
.م�ستحقني لهذه الأ عجوبة
2000 ) حزيران (يونيو،Paulo Soleri، Venice Biennale
. ب�شكل ال نهائي.... ت�ستمر �شبكة العالقات يف النمو. منارة �أخرى يف دربناPaulo Soleri
Stardust* team - February 2010
Carla Athayde
Francesco Ducato
Achilles Cosmopolitan’s
Serena Del Puglia
Contacts: www.stardustudio.com
www.facebook.com/stardustudio
e-mail: info@stardustudio.com
Photo by plancton_LAB, november 2009. To see the plancton_LAB, Stardust* first year video, november 2009 go to the link: http://
www.youtube.com/watch?v=acykWiofa-o.

)وور�شة عملwww.arcompetition.org)
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) يفwww.mag-sy.com) MAGLAB  معStardust* تتعاون
. ايطاليا،  يف �صقليةEphemeral workshop  دم�شق و، )AIU (الإبداعي

ARCompetition

