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قــريـ ـ ــة
Village تتربـع
 على قم ــةon a

Hill تل ــة

MAD’s “Gardenhouse” is a mixed-use scheme consisting of 18 residential units above ground floor commercial space. © Darren Bradley.
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– he has built a greenery-wrapped “hill” in an
urban context, intent on reinventing housing by
instilling it with a strong sense of community in
a city where most constructions have no spirit or
humanity. Located at 8600 Wilshire Boulevard,
the 4,460-sqm, small-scale mixed-use scheme
with subterranean parking comprises 18 highend, spacious residences sitting above groundfloor commercial space. A cluster of apartments
with pitched roofs in white aluminium composite
panels and floor-to-ceiling windows appears to
be growing out of the five-floor building’s living
vegetal wall, echoing the single-family houses
with perfectly manicured gardens and luxuriant
hills of Los Angeles and Beverly Hills. One of the
country’s largest green walls, the 622-sqm façade
designed by renowned landscape architect Scott
Hutcheon is carpeted in native, drought-tolerant
succulents and vines like foxtail fern, variegated
flax lily and silver dollar jade, which change colour
according to the seasons and require minimum
irrigation and maintenance. The development is
a counterpoint to the traditional compact, cubelike living environments of condo towers dotted
around high-density cities worldwide.

UNIC’ Residential emerges as part of the mixed-use masterplan envisioned adjacent to the Martin Luther King Park – a 10-hectare green space. © Arch-Exist.

With its variety of housing typologies breaking
down scale – three townhouses, five villas, eight
condominiums and two studios – the idea behind
Gardenhouse was to create uniqueness and an

بهــدف تعزيــز الترابــط بيــن البشــر والطبيعــة فــي المــدن الحديثــة ،يعتــزم مــا يانســونغ ،الشــريك
المؤســس لشــركة “ماد للهندســة المعمارية” ،إطالق نموذج المنازل المحاطة بالحدائق تحت اســم
“غــاردن هــاوس” فــي بيفرلــي هيلــز ،وهــو عبــارة عــن نمــوذج معماري ســكني جديــد فــي كاليفورنيا
ويجمــع بيــن الخضــرة وإحســاس االنتمــاء المجتمعــي فــي قلــب الغابــة االســمنتية.

أول مشروع ينجزه المهندس المعماري الصيني في
الواليــات المتحــدة ،قام يانســونغ ببنــاء “تلة” مغطاة
ً
عاقدا
بالمســطحات الخضراء وســط ســياق حضري،
عزمه على إعادة ابتكار اإلسكان عبر غرس إحساس
قوي باالنتماء المجتمعي في مدينة تفتقد صروحها
للــروح واإلنســانية .ويقــع المشــروع فــي جــادة 8600
ويلشــاير بوليفــارد ،وهــو عبــارة عــن مخطــط صغيــر
ً
ً
مربعا
مترا
متعدد االستخدامات على مساحة 4460
ويضــم موقفـ ًـا للســيارات تحــت األرض و 18وحــدة
ســكنية راقيــة وواســعة فــوق مســاحة تجاريــة فــي
الطابق األرضي .وتبدو مجموعة الشقق ذات األسقف
المائلــة بألــواح األلمنيــوم األبيــض والنوافــذ الممتــدة
من األرض إلى السقف كأنها تبرز من الجدار النباتي
للمبنــى المكــون مــن خمســة طوابــق ،وتحاكــي بذلــك
المنــازل العائليــة المفــردة وســط الحدائــق المشــذبة
والتــال الفاخــرة فــي لــوس أنجلــوس وبيفرلي هيلز.
وتمتــد الواجهــة التــي تعــد مــن أحــد أكبــر الجــدران
الخضــراء فــي البــاد علــى مســاحة  622متـ ً
ـرا مربعـ ًـا،
وهي من تصميم المهندس المعماري الشهير سكوت
هوتشيون وتغطيها العرائش المقاومة للجفاف مثل
الســرخس ،وزنبــق الكتــان المتنــوع واليشــم الفضــي،
والتــي يتغيــر لونهــا حســب المواســم وتتطلــب الحــد
األدنــى مــن الــري والصيانــة .ويعــد المشــروع بمثابــة
وجهــة لبيئــات المعيشــة التقليديــة المدمجــة فــي
أبــراج الشــقق المنتشــرة ضمــن المــدن عاليــة الكثافــة
حــول العالــم.

Connecting humans and nature in modern cities, Ma Yansong,
Founding Partner of MAD Architects, launches Gardenhouse in
Beverly Hills, a new residential architectural model for California
that brings vegetation and a feeling of community into the heart of
the concrete jungle.

M

a Yansong believes that architecture is akin to
making movies. It’s a matter of storytelling and
relating personal emotions and his own past
and history. But his buildings aren’t just figments of his
imagination. Working behind the scenes, his fantasies are
becoming wood, steel, glass and concrete realities. Now near
the Golden Triangle in Beverly Hills, bordered by Hollywood
where dreams are fabricated, his latest edifice has sprouted
– from the ground. For the aptly-named Gardenhouse
the Chinese architect’s first completed project in the US

يؤمن

مــا يانســونغ أن الهندســة المعماريــة
تشــبه صناعــة األفــام ،فهــي تتمحــور
حــول الســرد القصصــي والربــط بيــن
العواطــف الشــخصية مــع ماضيــه وتاريخــه .لكــن المبانــي التــي
يشــيدها ليســت مجــرد أجــزاء مســتوحاة مــن مخيلتــه ،فمــن خــال
العمــل خلــف الكواليــس ،تحولــت تخيالتــه إلــى حقائق من الخشــب
والفــوالذ والزجــاج والخرســانة .واليــوم ،وبجــوار المثلــث الذهبــي
فــي بيفرلــي هيلــز وعلــى أطــراف هوليــوود حيــث تصنــع األحــام،
يشــمخ صرحــه األحــدث مــن األرض .ولتشــييد مشــروع “غــاردن
هــاوس” الــذي يســتوحي اســمه مــن المنــازل المحاطــة بالحدائــق،

MAD’s Wormhole Library. © SAN.

MAD’s Shenzhen Bay Cultural Park. © PROLOOG.

وبتشــكيلته المتنوعــة مــن أنمــاط المبانــي الســكنية
المقســمة حســب الحجم وتضم ثالثة منازل وخمس
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MAD’s Gardenhouse. © Darren Bradley.

intimate neighbourhood spirit, much like a real hilltop
village. There are two-storey, three-bedroom penthouses
with sculptural staircases, soaring ceilings and city
views, single-floor units with Juliette balconies that open up
onto the green wall inviting the exterior into the interior,
and three-storey row houses with three-car garages directly
accessed via a private lift and landscaped front lawns.
Featuring private outdoor space for each unit, much thought
was given to the distance, orientation and arrangement of
balconies facing the second-floor, open-air inner courtyard
installed with a dense canopy of trees and native plantings,
which forms a central landscaped communal space in the
image of a shared secret garden that fully immerses residents
in nature. The balconies extend the interior outdoors,
allowing inhabitants to interact with one another across the
courtyard, encouraging exchanges. One is reminded of the
siheyuan historical residence once commonly found throughout
China, which is composed of a courtyard surrounded by
buildings on all four sides. At the same time, demonstrating
Gardenhouse’s exclusive nature, in contrast to conventional
apartment buildings, each unit has its own independent entry/
exit circulation route and proposes the space and privacy of
a free-standing home.
Residents arrive via a sheltered, ground-floor lobby along
Stanley Drive, off Wilshire Boulevard, where they have the
impression of entering into a dim, shadowy cave, before
encountering natural light flooding through an oculus
overhead. An oasis of calm, it’s linked to a water feature
imagined as a waterfall flowing from the courtyard patio
above, whose soothing sounds transport people away from
the hustle and bustle of the city. Looking upwards, a framed
perspective of sun, sky, landscape and water comes into
view. A physical manifestation of Ma’s Shanshui City design
philosophy that caters to inhabitants’ spiritual and emotional
needs, Gardenhouse fosters harmony between humans, their
built environment and nature in the midst of the city. “In the
context of our dense urban centres, my hope is for architecture
to reconsider the relationship between humanity and nature,
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فيــات وثمانــي وحدات ســكنية واســتوديوهات ،تمحــورت الفكرة
مــن مشــروع “غــاردن هــاوس” حــول خلــق التفــرد وروح األحيــاء
الدافئــة مثــل قريــة حقيقيــة تتربــع علــى قمــة تلة .ويضم المشــروع
منــازل بنظــام بنتهــاوس مــن طابقيــن وثــاث غــرف نــوم مــع ســالم
منحوتــة وأســقف مرتفعــة وإطــاالت علــى المدينــة ووحــدات مــن
طابــق واحــد مــع شــرفات معلقــة تفتــح علــى الجــدار األخضــر مــن
الخــارج إلــى الداخــل ،ومنــازل مكونــة مــن ثالثــة طوابــق مــزودة
بثالثــة مواقــف للســيارات ،ويمكــن الوصــول إليهــا مباشــرة عبــر
مصعــد خــاص ومــروج أماميــة بمناظــر طبيعيــة .تتمتــع كل وحــدة
بمســاحة خارجيــة خاصــة ،وتــم تخصيــص اهتمــام كبيــر للمســافة
واالتجــاه وترتيــب الشــرفات المواجهــة للطابــق الثانــي ،والفنــاء
الداخلــي المفتــوح تحــت مظلــة كثيفــة مــن األشــجار والنباتــات
المحلية ليشــكل مســاحة مشــتركة تحاكي حديقة ســرية مشــتركة
تضــع الســكان تمامـ ًـا فــي قلــب الطبيعــة .وبمــا أن الشــرفات تمتــد
مــن الداخــل إلــى الخــارج ،فهــي تتيــح للســكان التفاعــل مــع بعضهــم
بعضـ ًـا عبــر الفنــاء ،لتشــجع بذلــك علــى تبــادل المعــارف والخبــرات
وتســتحضر منــازل الفنــاء التاريخيــة التــي انتشــرت فــي معظــم
أنحــاء الصيــن وتتألــف مــن فنــاء داخلــي تحيــط بــه المبانــي مــن
أربــع جهــات .وفــي الوقــت نفســه ،تجســد منــازل “غــاردن هــاوس”
طبيعــة حصريــة بخــاف مبانــي الشــقق الســكنية التقليديــة ،وتضم
كل وحــدة مدخـ ً
ـا ومخرجـ ًـا خاصـ ًـا وتوفــر المســاحة والخصوصيــة
التــي تشــتهر بهــا المنــازل المســتقلة.
يصــل الســكان عبــر ردهــة مغطــاة فــي الطابــق األرضــي علــى طريــق
ســتانلي قبالــة شــارع ويلشــاير ،ممــا يمنحهــم انطبــاع الدخــول إلــى
كهــف خافــت ومظلــل قبــل مواجهــة الضــوء الطبيعــي المتدفــق عبر
الفتحــة العلويــة .ويرتبــط المشــروع الــذي يجســد واحــة مفعمــة
بالهــدوء ،بمســطح مائــي علــى شــكل شــال يتدفــق مــن ســاحة
الفنــاء فــي األعلــى بأصواتــه الهادئــة التــي تنقــل الســكان بعيـ ً
ـدا عــن
صخــب المدينــة .وعنــد النظــر إلــى األعلــى ،يبــرز منظــور مؤطــر
للشــمس والســماء والمناظــر الطبيعيــة والميــاه .ويجســد المجمــع
فلســفة تصميم مدينة شانشــوي التي ينحدر منها يانســونغ ،وتلبي
احتياجــات الســكان الروحيــة والعاطفيــة لتعــزز التناغــم بيــن البشــر
وبيئتهــم المشــيدة والطبيعــة وســط المدينــة .ويقــول يانســونغ:
“آمــل فــي ســياق مراكزنــا الحضريــة المكتظــة أن تبــادر الهندســة

MAD’s Gardenhouse is enclosed by a cluster of white, pitched-roofed “houses”,
the 2 nd f loor courtyard forms a central landscaped gathering space for the
small community. © Nic Lehoux.

MAD’s Gardenhouse. © Darren Bradley.

”and re-establish the emotional connection between the two,
says Ma. “With Gardenhouse, we propose a new paradigm for
the West Coast architectural vernacular amid the sprawling
”density of Los Angeles.

المعماريــة إلــى إعــادة النظــر فــي العالقــة بيــن البشــرية والطبيعــة
وإحيــاء العالقــة العاطفيــة بيــن االثنيــن .فمــن خــال مجمع ’غاردن
هــاوس‘ نقتــرح نموذجـ ًـا معماريـ ًـا جديـ ً
ـدا للســاحل الغربــي وســط
الكثافــة متراميــة األطــراف لمدينــة لــوس أنجلــوس”.

Recognised for his otherworldly, organic and nature-inspired
architecture, Beijing-born Ma is one of the most influential
voices of his generation. Eschewing boxy, rectilinear designs,
he’s on a mission to create cities that are ultimately more
liveable and more human, even if that means his high-rises
are more expensive to build. After graduating with a master in
architecture from Yale, he was conferred the “Young Architects
Award” by the Architectural League of New York in 2006.
He was the first Chinese architect to win an international
competition for an overseas landmark building project thanks
to his twin curvy Absolute Towers near Toronto, which saw
the light of day in 2012, when he was just 37 years old, an
age when many young architects have little hope of getting
further than proposals. His breakthrough commission and
the first skyscraper he ever constructed, the residential
scheme was subsequently named Best Tall Building in the
Americas by the Council on Tall Buildings and Urban Habitat.
Since then, his list of completed buildings and projects in
the pipeline keeps growing: Harbin Opera House, Chaoyang
Park Plaza and Courtyard Kindergarten in Beijing, Nanjing
Zendai Himalayas Centre, Shenzhen Bay Culture Park, Yabuli
Conference Centre, Quzhou Sports Park, Yiwu Grand Theatre,
Wormhole Library in Haikou, Clover House in Aichi, Japan,
UNIC in Paris and the highly-anticipated Lucas Museum of
Narrative Art currently under construction in Los Angeles,
for which he was hand-picked by George Lucas himself.

يشتهر ما يانسونغ المولود في بكين بهندسته المعمارية المتفردة
ً
واحدا من أكثر األصوات
والعضوية المستوحاة من الطبيعة ،ويعد
ً
تأثيرا بين أبناء جيله .وبتصاميمه التي تتميز بأشــكال صندوقية

مســتقيمة ،يســعى يانســونغ إلــى بنــاء مــدن أكثــر إنســانية ومالءمة
للعيــش حتــى لــو أدى ذلــك إلــى ارتفــاع تكاليــف تشــييد ناطحــات
الســحاب التي يصممها .فبعد حصوله على شــهادة الماجســتير في
الهندســة المعماريــة مــن جامعــة ييــل ،حصل يانســونغ على “جائزة
المعمارييــن الشــباب” مــن “الرابطــة المعماريــة لنيويــورك” فــي عــام
 ،2006وكان أول مهنــدس معمــاري صينــي يفــوز بمســابقة دوليــة
لمشــروع بنــاء بــارز فــي الخــارج بفضــل برجيــه التوأميــن الملتويين
“أبســولوت تــاورز” بالقــرب مــن تورنتــو ،اللــذان تــم تدشــينهما فــي
عــام  2012عندمــا كان عمــره  37عامـ ًـا فقــط ،بينمــا اقتصــرت آمــال
أقرانــه مــن المعمارييــن الشــباب علــى تخطــي مرحلــة العــروض.
وكان ذلــك المشــروع أول مهمــة يكلــف بهــا ،وأول ناطحــة ســحاب
ً
الحقــا
يشــيدها علــى اإلطــاق ،وحصــل ذلــك المخطــط الســكني
علــى لقــب “أفضــل مبنــى شــاهق فــي األمريكيتيــن” مــن “مجلــس
المباني الشاهقة والمساكن الحضرية” .ومنذ ذلك الحين ،واصلت
قائمتــه مــن المبانــي المنجــزة والمشــاريع نموهــا لتشــمل “دار أوبــرا
هاربيــن” ،و“تشــاويانغ بــارك بــازا” و“فنــاء روضــة األطفــال” فــي
بكيــن و“مركــز نانجينــغ زينــداي” فــي جبــال الهيمااليــا و“منتــزه
خليــج شنتشــن الثقافــي” و“مركــز مؤتمــرات يابولــي” و“متنــزه
كوتشــو الرياضــي” ،و“مســرح ييــوو الكبيــر” ومكتبــة “وورمهــول”
فــي هايكــو و“كلوفــر هــاوس” في مدينة آيتشــي اليابانية و“مبنى
يونيــك” فــي باريــس و“متحــف لــوكاس لفنــون الســرد القصصــي”
المرتقــب وهــو قيــد اإلنشــاء حاليـ ًـا فــي لــوس أنجلــوس واختــاره
جــورج لــوكاس بنفســه.
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العمران جزء من العاطفة
أو الروح البشرية؛ واالفتقار
.لهذه الميزة هو األزمة الحقيقية
نعكف اليوم على بناء المساحات
 وهذا هو،ال البيئات الروحية
،التحدي الحقيقي طويل األمد
ويتجسد به الهدف الذي تسعى
. إليه الهندسة المعمارية
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Tell me about the convergence of architecture, nature
and humanity in Gardenhouse – your first residential
project in the US – and how this relates to your Shanshui
City philosophy.
The building doesn’t look like my other work. When I came
to Beverly Hills, I saw its luxury houses on the hill and was
inspired by the scenery. I thought what about moving part
of this hill into the city? So it’s a five-floor building with a
sloping green base. It’s like building a mountain and then
some small houses on top of it. It almost feels cartoonish.
It feels very much like California, like Beverly Hills, but I
wanted to assemble these elements in the city centre, to bring
nature into the city. There are a lot of terraces for every unit
that face a courtyard. We made all the common areas like
living rooms, kitchens and dining rooms face the courtyard,
so the inhabitants could go outside on those terraces and
see and talk to each other for a cosy community feeling. It’s
like a courtyard house in Beijing. People are supposed to be
very friendly and know each other. That’s the environment
I wanted to create.

52 شواطئ

Q&A WITH MA YANSONG, FOUNDER AND
PRINCIPAL PARTNER, MAD ARCHITECTS

MAD’s Shenzhen Bay Cultural Park. © PROLOOG.

Has your vision of architecture changed due
to Covid-19?
No, this isn’t the challenge for architecture. We
build architecture as part of human emotion
or spirit; lacking this quality is the real crisis.
Today, we’re building spaces and not spiritual
environments. That’s the real challenge in the
long term and the goal for architecture: can we
create cities, buildings or urban spaces that are
spiritual and can connect with people? The crisis
during Covid-19 is that as people are staying
home, they can’t see one another and they miss
nature. I noticed that during this time, as movies
stopped, there’s not much music and art activities
are not as active as normal, people felt bored
because they lacked these emotional things. At
the same time, many people had more free time
and started reading books, exploring spiritual
things. Technology can stop some issues caused by
Covid-19, but it’s like a hospital. You can upgrade a
hospital to be safer and a better space for patients,
but a hospital is a hospital – it’s not a museum or
your home. An excellent hospital will not make
people happy. I think we can work around this
crisis, but I don’t think it’s a fundamental thing
that will change architecture.

 المؤســس والشــريك الرئيســي لشــركة،حوار مع ما يانســونغ
”“مــاد للهندســة المعمارية
 إلى تغيير رؤيتك المعمارية؟19-هل أدى وباء كوفيد

MAD Architects’ “Shenzhen Bay Culture Park” is an ambitious cultural complex covering an approximate area of 51,000 square meters, with a total building area of 182,000 square meters,
and includes the Creative Design Hall, the Shenzhen Science and Technology Museum, with an expansive public green space along the waterfront in Shenzhen, China. © MAD.

 ففكــرت بنقــل جزء مــن هذه التلة،الطبيعيــة الخالبــة
ً
مؤلفا من خمسة
 وكانت النتيجة مبنى.إلى المدينة
 ويشــبه ذلك بناء،طوابق فوق قاعدة خضراء مائلة
 ويــكاد.جبــل ثــم بنــاء بعــض المنــازل الصغيــرة فوقــه
 فهــو يشــبه،المبنــى يبــدو كشــيء مــن عالــم الكرتــون
 لكننــي،كاليفورنيــا إلــى حــد كبيــر مثــل بيفرلــي هيلــز
رغبت بتجميع هذه العناصر في وسط المدينة لنقل
 ويضــم المجمــع الكثيــر مــن الشــرفات.الطبيعــة إليهــا
 وقــد حرصنــا علــى أن،لــكل وحــدة تطــل علــى الفنــاء
تكون جميع المناطق المشــتركة مثل غرف المعيشــة
والمطابــخ وغــرف الطعــام مواجهــة للفنــاء لتتيــح
ً
بعضا
للســكان الخــروج إلى الشــرفات ورؤيــة بعضهم
،والتحــدث للشــعور باالنتمــاء المريــح إلــى المجتمــع
وهــي بذلــك تشــبه المنــازل المــزودة بســاحات فــي
 حيــث ينبغــي للســكان أن يكونــوا،وســطها فــي بكيــن
 وهــذه هــي.ودوديــن للغايــة ويعرفــون بعضهــم بعضـ ًـا
.البيئــة التــي رغبــت بتوفيرهــا

We build architecture as
part of human emotion or
spirit; lacking this quality is
the real crisis. Today, we’re
building spaces and not
spiritual environments.
That’s the real challenge
in the long term and the
goal for architecture.

 فالعمران، فهــذا التحــدي ال يعتــرض طريق الهندســة المعمارية،كال
جــزء مــن العاطفــة أو الــروح البشــرية؛ واالفتقــار لهــذه الميــزة هــو
 نعكــف اليــوم علــى بنــاء المســاحات ال البيئــات.األزمــة الحقيقيــة
 ويتجســد بــه، وهــذا هــو التحــدي الحقيقــي طويــل األمــد،الروحيــة
الهــدف الــذي تســعى إليــه الهندســة المعماريــة فــي بنــاء مــدن أو
ـان أو مســاحات حضريــة روحيــة يمكنهــا التواصــل مــع النــاس؟
ٍ مبـ
 تمثلــت فــي بقــاء النــاس19-فاألزمــة التــي تســبب بهــا وبــاء كوفيــد
ً
.بعضا وافتقادهم للطبيعة
في منازلهم وعجزهم عن رؤية بعضهم
 الحظــت خالل تلك الفترة قلة،وتزامنـ ًـا مــع إغــاق صاالت الســينما
 فقــد أصــاب الملــل النــاس،األنشــطة الموســيقية والفنيــة كالمعتــاد
 توفر، وفــي الوقت نفســه.ألنهــم يفتقــرون لهــذه األشــياء العاطفيــة
للكثيريــن وقــت فــراغ أطــول وبــدأوا بقــراءة الكتــب واستكشــاف
 ويمكــن للتكنولوجيــا أن تســهم فــي التصــدي.الجوانــب الروحيــة
، لكنهــا مثــل المستشــفى،لبعــض المشــكالت التــي ســببها الوبــاء
ً فمــن الممكــن ترقيــة المستشــفى لتوفــر مزيـ
ـدا مــن األمان ومســاحة
 فهــي، لكنهــا ســتبقى علــى حالهــا مهمــا تطــورت،أفضــل للمرضــى
ً ليســت متحفـ ًـا أو منـ
 فالمستشــفيات الممتــازة لــن تمنــح النــاس.ـزال
 وال أظــن، وأعتقــد أنــه بوســعنا التغلــب علــى هــذه األزمــة.الســعادة
ً أنهــا ســتحدث تغيـ
.ـرا ملموسـ ًـا فــي الهندســة المعماريــة

هــا حدثتنــا عــن اندمــاج العمــارة مــع الطبيعــة واإلنســانية
 أول مشــروع ســكني تنفذونــه،”فــي مجمــع “غــاردن هــاوس
 وكيفيــة ارتباطــه مــع فلســفة،فــي الواليــات المتحــدة
مدينتــك شانشــوي؟

 فعنــد قدومــي إلــى.يختلــف أســلوب البنــاء عــن أعمالــي األخــرى
 شاهدت منازلها الفاخرة على التلة وألهمتني المناظر،بيفرلي هيلز

Globally recognised as a creative pioneer, Ma Yansong is a central figure in the worldwide
dialogue on the future of architecture. © Greg Mei.

شواطئ 52

84

85

Shawati’ 52

;facing a courtyard. The courtyard is not a welcoming space
people just use this small window for ventilation and light.
The neighbours in the big city don’t know each other, and
they peek at each other through their rear windows to see
each other’s secrets. This courtyard becomes a negative space
with people not wanting to show they care about each other,
but really they care about each other. In Beverly Hills, they
really care about privacy. In other luxury apartments in
the region, it’s like they live in one building, but they don’t
want to live in one building. With Gardenhouse, I wanted to
make the courtyard a positive space with green landscaping
and also a social core for people. So Rear Window could be the
opposite inspiration for the building.

How did you decide which plants to use on Gardenhouse’s
living wall façade designed by landscape architect Scott
?Hutcheon
The living wall is the largest green wall in America. I couldn’t
believe it. It’s a small project! We used different types of
plants so they grow in different shapes and at different
depths. The wall becomes three dimensional eventually.
We designed a pattern so it almost becomes an art piece on
the wall with lighter green, darker green, yellow and red.
We used plants mostly from the desert climate because Los
Angeles really lacks water. The plants don’t consume a lot of
water, which was a requirement from the city. At the centre
of the courtyard, we made a water feature, so when you
enter from the busy urban street, suddenly it’s very quiet.
We actually designed it as a waterfall so water runs down
from the second-level garden to the ground level, where
there’s a hole open to the sky and the sound of water. There
are trees in the courtyard and different types of grasses for a
Garden of Eden feeling. We designed really large terraces to
encourage outdoor living, and residents can put more trees
and plants on their private terraces.
Each time you think about architecture, you think about
?movies, so which film does Gardenhouse remind you of
I don’t specifically relate each project to one movie, but
when I designed the Gardenhouse courtyard, I was thinking
about Rear Window by Hitchcock. It’s set in New York in a
brownstone building where every unit has a rear window
MAD’s “Quzhou Sports Campus” Stadium is located in Quzhou, in China’s
Zhejiang province. © MAD.

I don’t specifically relate
each project to one movie,
but when I designed the
Gardenhouse courtyard, I was
thinking about Rear Window
by Hitchcock. It’s set in New
York in a brownstone building
where every unit has a rear
window facing a courtyard.

ال يرتبط كل مشروع مع فيلم
واحد في ذهني على وجـه التحـديـد،
لكـنـنـي كـنـت أفكر بفيلم (النافذة
الخلفية) من إخراج ألفريد
هيتشـكوك أثناء تصميـم فناء
(غاردن هاوس) .وتدور أحداث
الفيلم في نيويورك في مبنى مشيد
من الحجر البني ،وتتضمن كل شقة
منه نافذة خلفية تواجه الفناء .

بأجــواء دافئــة ومشــجعة للــزوار؛ ويســتخدم النــاس هــذه النافــذة
الصغيــرة فقــط للتهويــة والضــوء .فالجيــران فــي المــدن الكبــرى
ال يعرفــون بعضهــم وينظــرون مــن النوافــذ الخلفيــة للتجســس
علــى أســرار جيرانهــم ،فيتحــول هــذا الفنــاء إلــى مســاحة ســلبية
ألن النــاس ال يرغبــون بالتعبيــر عــن اهتمامهــم ببعضهــم ،لكنهــم
فــي الحقيقــة يهتمــون .ويهتــم ســكان بيفرلــي هيلــز بالخصوصيــة
بشدة .وفي الشقق الفاخرة األخرى في المنطقة ،يبدو كأن الناس
يعيشــون فــي مبنــى واحــد لكنهــم ال يرغبــون بذلــك .ولهــذا رغبــت
فــي “غــاردن هــاوس” بتحويــل الفنــاء إلــى مســاحة إيجابيــة غنيــة
بالمناظــر الطبيعيــة الخضــراء ،وليكــون بمثابــة نــواة اجتماعيــة
للســكان .مــا يعنــي أن فيلــم “النافــذة الخلفيــة” كان مصــدر إلهــام
معاكــس للمشــروع.

كيــف اخترتــم النباتات المســتخدمة فــي واجهة جدار “غارن
هــاوس” النباتــي مــن تصميــم مهنــدس المناظــر الطبيعيــة
ســكوت هوتشــيون؟

يمثــل الجــدار النباتــي أكبــر جــدار أخضــر فــي أمريــكا ،وقــد عجــزت
عــن تصديــق ذلــك فــي البدايــة ألن المشــروع صغيــر وليــس ضخمـ ًـا!
ً
أنواعا مختلفة من النباتات حتى تنمو بأشكال وبأعماق
استخدمنا
مختلفــة ،ليصبــح الجــدار ثالثــي األبعــاد فــي نهايــة المطــاف ،كمــا
قمنــا بتصميــم نمــط يصبــح أقــرب إلــى التحفــة الفنيــة علــى الحائــط
باللون األخضر الفاتح واألخضر الداكن واألصفر واألحمر .وغالبية
النباتات التي اســتخدمناها ال تســتهلك الكثير من المياه ومناســبة
للمنــاخ الصحــراوي ألن لــوس أنجلــوس تفتقــر للميــاه ،وكان هــذا
شـ ً
ـرطا من المدينة .وفي وســط الفناء ،قمنا بتشــييد مســطح مائي
ً
ً
يضفــي علــى األجــواء طابعــا مفاجئــا مــن الهــدوء لــدى الدخــول مــن
شــارع مزدحــم ،وقمنــا بتصميمــه علــى شــكل شــال حتــى تتدفــق
الميــاه مــن حديقــة المســتوى الثانــي إلــى مســتوى األرض حيــث
الحفــرة المفتوحــة علــى الســماء وصــوت المــاء .وتوجــد فــي الفنــاء
أشــجار وأنــواع مختلفــة مــن األعشــاب لتضفــي بذلــك إحســاس
الواحة الغ ّناء ،وقد قمنا بتصميم شــرفات واســعة لتشــجيع الحياة
فــي الهــواء الطلــق وتمكيــن الســكان مــن وضــع المزيــد مــن األشــجار
والنباتــات علــى شــرفاتهم.

تتبــادر الســينما إلــى ذهنــك كلمــا فكــرت بالهندســة المعماريــة.
بــأي فيلــم يذكــرك مجمــع “غــاردن هــاوس”؟

MAD Gardenhouse’s Green Wall. © Manolo Langis.

ال يرتبط كل مشروع مع فيلم واحد في ذهني على وجه التحديد،
لكننــي كنــت أفكــر بفيلــم “النافــذة الخلفيــة” مــن إخــراج ألفريــد
هيتشــكوك أثنــاء تصميــم فنــاء “غــاردن هــاوس” .وتــدور أحــداث
الفيلــم فــي نيويــورك فــي مبنــى مشــيد مــن الحجــر البنــي ،وتتضمــن
كل شــقة منــه نافــذة خلفيــة تواجــه الفناء .لكن هــذا الفناء ال يتمتع

Located on the south bank of the Dongyang River, the ‘Yiwu Grand Theater’ encompasses a grand theater [1600 seats], medium theater [1200 seats], and international conference center [2000
person capacity]. © SAN.
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ما أكبـــــر الـتـحـديــــــات الـتــــي واجـهــــت مـشـروع
غــــاردن هـاوس؟

ً
ســريعا وحظــي
 جــاء المفهــوم،فــي بــادئ األمــر
 وعــادة مــا يكــون المســؤولون عــن.بإعجــاب الجميــع
 لكــن المشــروع،تخطيــط المدينــة محافظيــن للغايــة
ً أعجبهــم كثيـ
ـرا وقالــوا إن بيفرلــي هيلــز بحاجــة إلــى
 لكننــي. فوافقــوا بســرعة علــى المفهــوم،مثلــه بالفعــل
بعــد ذلــك واجهــت صعوبــة فــي تشــييد المشــروع فــي
الواليــات المتحــدة ألن تكاليــف التصميــم الجيــد فــي
 أمــا فــي.الصيــن قــد تكــون منخفضــة إلــى حــد مــا
 فقــد تكــون كلفــة المبنــى العــادي،الواليــات المتحــدة
 وقــد،باهظــة للغايــة مــن حيــث العمــال والمــواد
تشــكل إضافــة مزايــا التصميــم الخاصــة لمشــروع
ً
ً
ً
حريصــا
 وقــد كنــت.حقيقيــا
تحديــا
ســكني صغيــر
 لكننــي لــم،علــى عــدم تكبيــد العميــل مبالــغ باهظــة
 لذلــك،أرغــب أيضـ ًـا بالتضحيــة بخصائــص المشــروع
احتجــت إلــى تعلــم الكثيــر عن طريقــة البناء المحلية
وكيفيــة ترشــيد التكاليــف لنتمكــن مــن الحفــاظ علــى
.الطابع المعماري وخفض التكاليف في الوقت نفسه
وقــد أدركــت لمــاذا يتصــرف المهندســون المعماريــون
بشــكل متحفظ من البداية في العديد من المشــاريع
 وذلــك ألنهــم يعرفــون أنهــم،فــي الواليــات المتحــدة
 ولكــن تجربتــي فــي،ســيواجهون هــذا التحــدي الحقـ ًـا
ً
.أوال
الصيــن علمتنــي أن هــذه الصــورة الكبيــرة تأتــي
 نعلــم تقريبـ ًـا أنــه،فعندمــا نصمــم المبانــي فــي الصيــن

The “Nanjing Zendai Himalayas Center” is a city-scale urban project conceived by MAD Architects, is a mixeduse development has an overall building area of approximately 560,000 sqm, comprised of commercial, hotel,
office, and residential programmes. © CreatAR Images.

AD
MAD’s Shenzhen Bay Cultural Park. © PROLOOG.

What were the biggest challenges of Gardenhouse?
At the beginning, the concept came rather quickly
and everyone liked it. The city officials are quite
conservative normally, but they liked this project
so much and said that Beverly Hills really needed
something like this, so they accepted the concept
quickly. After that, I found it challenging to actually
build here because in China, a good design can cost
a little more money, but not that much. In America,
a normal building is already very expensive with
labour and materials, and when you add special
design features for a small residential project, it’s
really challenging. I didn’t want my client to go
bankrupt, but I also didn’t want to compromise on
the architecture. So I had to learn a lot about the
local way of construction and how to rationalise
a little so we could keep the architectural feeling,
but at the same time lower costs. I understood why
many projects in the US, from the very beginning,
the architects already act very conservatively
because they know they will face this challenge
later, but from my experience, in China, it’s the
big picture first. When we design in China, we
roughly know it’s going to be maybe 10 or 20 per
cent more than a conventional building, then
we go forward and we solve the issues during the
process. But here, it’s different; it can really kill
the project. I feel in the US, everything is more
professional and mature than in China, but at the
same time, it adds a lot of waste to creativity and
gives you a lot of limits or pressure. Gardenhouse
was my first experience; it was quite challenging
but also a lesson.
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ً
دائما ويتخيلون القصص حولها.
النــاس وهــي تتغيــر
ً
وهكــذا ،كان متحــف لــوكاس متحفــا للخيــال ويتــرك
مســاحة تحفــز مشــاعر النــاس.

ســيكلف من  10إلى  %20أكثر من المبنى التقليدي،
ثــم نعمــل علــى حــل هــذه المشــكالت أثنــاء عملنا ،لكن
األمــر مختلــف هنــا وقــد يــؤدي إلــى تعطــل المشــروع
نهائيـ ًـا .وأشــعر أن كل شــيء فــي الواليــات المتحــدة
ً
ً
ونضجــا مقارنــة بالصيــن ،لكنــه فــي
احترافــا
أكثــر
الوقــت نفســه يــؤدي إلــى هــدر الكثيــر مــن اإلبــداع
ويتســبب بمزيــد مــن القيــود أو الضغــوط .وكان
مشــروع “غــاردن هــاوس” تجربتــي األولــى فــي
ً
ً
ً
ودرســا
كبيــرا
تحديــا
الواليــات المتحــدة؛ لكنــه كان
مفيـ ً
ـدا بــكل معنــى الكلمــة.

Facing the South China Sea, the Wormhole Library is located in Century Park along the Haikou Bay coastline.
© SAN.

At school, you had wanted to become a filmmaker and you drew
science-fiction images, so is building the Lucas Museum of Narrative
?Art a dream come true for you
I think doing architecture is a little bit like making movies because
you’re the storyteller and you tell your personal feelings about history
or the future. You’re the guy behind the scenes. When people watch
your movie, they have different reactions. Architects are similar because
when you design something, you have to use your experience, values
and history. It’s rather like artistic creation. Your personal imagination
becomes real, becomes a public asset and then everyone comes to visit it.
They have different feelings or use the building in different ways. They
understand your thinking or spirit through the architecture or movie.
Sometimes movies are fiction, and architecture can be fiction, too. I
see architecture as building a physical space for my spirit, so it could
be fiction, although it’s physical. I need to put in my imagination in
my buildings, especially for the Lucas Museum. I drew the museum as
a floating cloud; it’s quite mysterious and doesn’t have clear geometry.

هال وصفت لنا “مكتبة وورمهول” قيد اإلنشاء
ً
حاليــا ،والمقــرر اســتكمالها فــي
فــي هايكــو
العــام 2021؟
ً
جدا على شاطئ المحيط،
إنها عبارة عن بناء صغير
وتأتــي اســتجابة لرغبــة مجلــس المدينــة بترقيــة
المســاحات العامــة المطلــة علــى المحيــط بالكامــل،
فقــد قــام بدعــوة العديــد مــن المهندســين المعمارييــن
المشــهورين مــن جميــع أنحــاء العالــم ليقوم كل واحد
منهــم بتصميــم مبنــى واحــد صغيــر فقــط .وتبــدأ
ً
أوال،
عمليــات اإلنشــاءات فــي مكتبــة Wormhole
وتمحــورت فكرتــي حــول إحــداث الكثيــر من الثقوب
مثــل العوالــم المتوازيــة ،حيــث رغبــت بتوفيــر نمــط
مــن التواصــل بيــن المحيــط واألرض وبنــاء طبقــات
مــن الفضــاء والعمــق .ويمكــن لهــذا البنيــان الصغيــر
أن يكــون بمثابــة رحلــة وقــد يصبــح الفضــاء الفاصــل
بيــن عالميــن ،فهــو يشــبه الثقــب الــدودي الــذي ندخلــه
لالنتقــال إلــى فضــاء آخــر وفضــاء آخــر ،طبقــة بعــد
طبقة بعد طبقة ،ولذلك فهي مســاحة معقدة ثالثية
األبعــاد .وهــذا البنــاء عبــارة عــن كتلــة خرســانية
مصبوبــة مــرة واحــدة فقــط كقطعــة واحــدة متصلــة
علــى هيئــة عضويــة ســائلة ،ويضــم في داخلــه مكتبة
ودورات ميــاه عامــة حيــث يمكــن للنــاس االســتحمام
والذهاب إلى الشاطئ ،وشرفة على السطح لتمكين
الــزوار مــن مشــاهدة اإلطاللــة ومقهــى خارجــي.

ً
ً
سينمائيا وقمت
مخرجا
كان طموحك أن تصبح
برســم صــور الخيــال العلمــي أيــام الدراســة ،فهل
كان تشــييد “متحــف لــوكاس لفنــون الســرد
القصصــي” بمثابــة حلــم يتحقــق؟

أعتقــد أن الهندســة المعماريــة تشــبه صناعــة الســينما
إلــى حــد مــا ،ألن المعمــاري هــو الــراوي الــذي ينقــل
مشــاعره الشــخصية حيــال التاريــخ أو المســتقبل،
فهــو الرجــل وراء الكواليــس ،ويتكــون لــدى النــاس
انطباعــات متباينــة عنــد مشــاهدة نتاجــه .ويتشــابه
المعماريــون فــي ذلــك ألنــه يســتخدمون خبراتهــم
وقيمهم وتاريخهم في التصميم ،وهذا يشبه اإلبداع
الفنــي نوعـ ًـا مــا .فحينهــا يتحــول الخيــال الشــخصي
ً
واحدا من األصول العامة التي
إلى حقيقية ويصبح
يقصدهــا الجميــع وتتكــون لديهــم مشــاعر متباينــة أو
يســتخدمون المبنــى بطرق مختلفــة ويفهمون تفكير
أو روح المصمــم مــن خــال الهندســة المعماريــة أو
ً
أحيانا ،يمكن للهندسة
الفيلم .وكما أن األفالم خيالية
المعماريــة أن تكــون خياليــة أيضـ ًـا ،ولهــذا أنظــر إلــى
العمــارة علــى أنهــا بنــاء مســاحة ماديــة لروحــي وقــد
تكــون خياليــة رغــم أنهــا ماديــة .فأنــا بحاجــة إلــى
توظيــف خيالــي فــي المبانــي التــي أصممهــا وخاصــة
بالنســبة لمتحــف لــوكاس الــذي رســمته علــى هيئــة
ســحابة عائمــة ،غامضــة تمامـ ًـا وتخلــو مــن الهندســة
الواضحــة .فالســحابة تطفــو فــي الســماء ويشــاهدها

هــا حدثتنــا عــن تعاونكــم مــع شــركة “هايبــر
لــوب تــي تــي” لتطويــر نظــام نقــل مرتفع وســريع
وإحداث نقلة نوعية في مســتقبل الســفر وبناء
روابــط جديــدة بيــن النــاس والمدينــة؟

MAD’s ‘Wormhole Library’ Creates a dreamscape by the South China sea. © SAN

“هايبــر لــوب” مفهــوم ابتكــره إيلــون موســك ،وهنــاك
ً
فريقا
حاليـ ًـا شــركة “هايبــر لــوب تــي تــي” التــي تضــم
ً
ً
كبيــرا ومهندســين معمارييــن ومصمميــن
هندســيا

When people see a cloud, it’s always floating there,
always changing and so they imagine stories
around it. The Lucas Museum is a museum about
imagination and leaves space for people to feel.

A rendering of Lucas Museum of Narrative Art in Vermont. © MAD.

Describe the Wormhole Library in Haikou that’s
now under construction and will be completed
in 2021.
It’s a very small building on the ocean shore. The
city wants to upgrade the whole oceanfront public
space, so it’s inviting many famous architects from
around the world, each only designing one tiny
building. The Wormhole Library starts construction
first. My idea was how to make a lot of holes like
parallel worlds. I want to build the communication
between the ocean and the land, and to build layers
of space and depth. This small architecture can
be a journey, can become the in-between space
of the two worlds. It’s like a wormhole: you go in
and you go to another space and another space,
layer after layer after layer, so it’s quite a complex,
three-dimensional space. It’s one material, only
concrete, cast one time, one piece all continuous in
a fluid, organic shape. Inside, there’s a library and

The Wormhole Library, which sits on the coast in Haikou, Hainan Province in China. © SAN.
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MAD Architects, led by Ma Yansong, has collaborated with Hyperloop Transportation Technologies [HyperloopTT] on the development of an elevated, rapid transport system. © MIR.

،يحاولــون تحقيــق هــذا المفهوم فــي مناطق مختلفة
وقــد أجــروا حــوارات مــع الصيــن وعــدد مــن بلــدان
.الشــرق األوســط وأبــدى البعــض اهتمامهــم بالفكــرة
وتمحــورت مهمتنــا حــول تصميــم األنبــوب بحــد
.ذاتــه وتصــور شــكله وســط المســاحات الطبيعيــة
 يمكــن لهــذه البنيــة التحتيــة أن تكــون،ففــي المدينــة
 ويتضمــن تصميمنا،بمثابــة عناصــر حضريــة إيجابيــة
أنبوبيــن متوازييــن بهيــكل داعــم يتيــح رفعهمــا عــن
 وهنــاك العديــد مــن المفاهيــم التــي يمكــن،األرض
.تنفيذهــا باســتخدام األنابيــب مثــل ألــواح شمســية
ويمكــن اســتخدام األســطح الطويلــة لتوليــد الطاقــة
واالســتفادة مــن المســاحة الموجــودة تحتهــا لتركيب
 وأعتقــد.أجهــزة طاقــة الريــاح أو المــزارع الحضريــة
ً  وســيكون مفيـ،أن ســرعة هايبرلــوب جذابــة للغايــة
ـدا
فــي مناطــق مثــل الشــرق األوســط للربــط بيــن المــدن
 ويحتــاج.التــي تخلــو المســاحات بينهــا مــن العوائــق
المشــروع إلــى صلــة وصــل مريحــة بمســافات قصيرة
 لكنني أعتقد،على الطائرات وطويلة على السيارات
ً
 فقــد ســمعت نقاشــات.ســهال فــي أمريــكا
أنــه ليــس
حــول الربــط بيــن لوس أنجلوس وســان فرانسيســكو
 لكن المسافة بينهما تضم،وأعتقد أن المسافة جيدة
 فــا، أمــا فــي الصيــن.الكثيــر مــن الممتلــكات الخاصــة
ً
أيضا على بناء
 لكن الصين تعمل،تعد األرض مشكلة
 ويمكن لنظام "هايبر.قطارها الخاص فائق الســرعة
ً لــوب" أن يكــون مفيـ
 وأعتقــد أن اختصــار.ـدا للغايــة
المــدة الالزمــة للســفر ســيؤدي إلى تغيــر العالم بأكمله
ألن األماكــن ســتصبح أقــرب بكثيــر وســتكون قــادرة
 وســيكون هــذا العالــم.علــى التواصــل بســهولة أكبــر
.مختلفـ ًـا بالكامــل

.

public restrooms where people can shower and go to the beach. There’s
also a rooftop terrace for people to see the view and an outdoor cafe.
Tell me about your collaboration with HyperloopTT on the
development of an elevated, rapid transport system, transforming
the future of travel and establishing a renewed connection between
people and the city.
The Hyperloop is a concept from Elon Musk and right now there’s this
company, HyperloopTT, with a big engineering team, architects and
designers trying to make it happen in different regions. They talked to
China and the Middle Eastern countries, and some people have shown
interest. Our job was to design the tube itself, how this tube will look
in the landscape. When it’s in the city, this infrastructure can become
positive urban elements. Our design is two parallel tubes with a support
structure so that they can be elevated off the ground. There are many
concepts that can happen around the tubes like solar panels. You can
use the very long surfaces to generate a lot of energy and use the space
underneath, with some wind power devices or urban farms. I think
that the Hyperloop’s speed is very attractive. It could work in a place
like the Middle East because if two cities need to connect, there are not
many things in between. It needs a very convenient connection with a
distance that’s too short for airplanes and too long for driving. But I feel
in America, it’s not easy. I heard people talking about connecting Los
Angeles and San Francisco. I think the distance is good, but there are
many private properties in between. In China, land is not an issue, but
China is also trying to build its own high-speed train. The Hyperloop
could be very beneficial. I think if the travel time can be much shorter,
the whole world will change because every place will feel closer and be
able to communicate more easily. That would be a different world.
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