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The show Holoscens by Lars Jan. © Waleed Shah.
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“The arts and humanities have always given us the narratives 
to understand the world, to comprehend challenges, do 
something about them or even to come to terms with certain 
outcomes,” she says. For the students and researchers 
at eARThumanities, who study these topics alongside 
environmental science and policy, these subjects can help 
“bring us all out of our narrow academic silos and see the 
big picture.”

And it’s not just students whose attitude to environmentalism 
can be shaped by art and culture: art that deals with climate 
change can help prompt all of us to behave in more sustainable 
ways. Among the artistic creations that have helped shaped 
awareness of environmental struggles, Kalantzakos says, is the 
James Cameron movie Avatar, which functions as a metaphor 
about unsustainable exploitation of natural resources. “We’re 
going to find out the hard way if we don't wise up and start 
seeking a life that’s in balance with the natural cycles of 
life on earth,” Cameron said in one promotional interview. 

Other works of art and culture Kalantzakos includes in this 
category are the Japanese animation film Your Name, about the 
meltdown at the Fukushima nuclear power plant, and recent 
performances at the NYU Abu Dhabi Arts Center. In 2016, this 
venue mounted a large-scale performance and installation 

When it comes to climate change, Sophia 
Kalantzakos says, “the science has spoken 
clearly and categorically,” and, yet that hasn’t 

always been enough to prevent widespread ecological 
damage. “What will it take,” she asks, “to help us 
navigate through these difficult times?” Her response, 
which she puts into action through her work as leader of 
the NYU Abu Dhabi’s Arts and Humanities Environmental 
Research Initiative [eARThumanities], is that stories 
might help - stories that are informed by climate science 
and created in order to help people engage with this 
major global challenge.

The world premiere of Octavia E. Butler’s Parable of the Sower was co-commissioned by NYUAD’s The Arts Center. © Waleed Shah.

صوفيــا  تقــول  المنــاخ،  لتغيــر 
كاالنتزاكوس: “لقد تحدث العلم 
بوضــوح وتأكيــد”، ولــم يكن ذلك 
كافيــًا دائمــًا لتجّنــب الضــرر البيئــي المنتشــر علــى نطــاق واســع. 
وتتســاءل: “مــا الــذي نحتاجــه الجتيــاز هــذه األوقــات الصعبة؟”. 
وكانــت إجابتهــا، التــي تضعهــا موضــع التنفيــذ مــن خــال قيادتهــا 
لمبــادرة “الفنــون والعلــوم اإلنســانية في خدمة األبحاث البيئية” 
التي أطلقتها جامعة نيويورك أبوظبي، أن القصص، أي القصص 
التــي تسترشــد بعلــوم المنــاخ والتــي كتبــت لمســاعدة النــاس، قــد 

تســاعد علــى التصــدي لهــذا التحــدي العالمــي الكبيــر.

ــا الفنــون والعلــوم اإلنســانية قصصــًا  وتقــول: “لطالمــا قدمــت لن
إلدراك العالم واســتيعاب التحديات لنفعل شــيئًا حيالها أو حتى 

بالنسبة 

لقبول عواقب محددة”. وبالنسبة للطاب والباحثين في مبادرة 
“الفنــون والعلــوم اإلنســانية فــي خدمــة األبحــاث البيئيــة”، الذين 
يدرســون هذه المواضيع إلى جانب العلوم والسياســات البيئية، 
فمــن شــأن هــذه المواضيــع أن تســاعدهم “علــى انتشــالنا جميعــًا 
من منعزالتنا األكاديمية الضيقة، ومساعدتنا على رؤية الصورة 

الكبيرة”.

وال يقتصــر األمــر علــى الطــاب الذيــن يمكــن صياغة موقفهم من 
حمايــة البيئــة عــن طريــق الفــن والثقافــة. بــل يســاعد الفــن الــذي 
يتنــاول تغيــر المنــاخ علــى تشــجيعنا جميعــًا علــى التصرف بســبل 
أكثر استدامة. وتقول كاالنتزاكوس إن من بين اإلبداعات الفنية 
التــي ســاعدت علــى صياغــة الوعــي بالنضــال البيئــي كان فيلــم 
“أفاتــار” ]Avatar[ لجيمــس كاميــرون الــذي يتنــاول االســتغال 
غير المستدام للموارد الطبيعية بصورة مجازية. وقال كاميرون 
فــي إحــدى المقابــات الترويجيــة: “ســتلقننا الحياة درســًا قاســيًا 
إن لــم نعــد إلــى رشــدنا ونبــدأ بالســعي إلــى حيــاة متوازنــة مــع 

دورات الحيــاة الطبيعيــة علــى كوكــب األرض”.

ومن األعمال الفنية والثقافية األخرى التي تصنفها كاالنتزاكوس 
 Your[ ”في هذه الفئة فيلم الرسوم المتحركة الياباني “اسمك
Name[ عن ذوبان منشأة فوكوشيما النووية، والعروض الفنية 
األخيــرة فــي مركــز الفنــون فــي جامعــة نيويورك أبوظبي. وشــهد 
هــذا االتجــاه فــي 2016 عرضــًا فنيــًا ضخمــًا يدعــى “هولوســينز” 
]Holoscenes[ تنــاول ارتفــاع مســتوى ميــاه البحــر مــع وضــع 
حــوض أســماك ضخــم فــي وســط العــرض يفيــض ويفــرغ فــي 

دورة متواصلة.

وتقــول كاالنتزاكــوس: “لقــد أرســل هــذا العــرض رســالة هامــة 
وسافر عبر العالم. لقد خاطبنا بطريقة لم تخاطبنا بها البيانات”. 
وشــهد المنحــى ذاتــه فــي العــام التالــي نســخة أوبراليــة مــن 
روايــة “حكايــة المــزارع” ألوكتافيــا بتلــر التــي تــدور أحداثهــا 
ــذي  فــي أميــركا ذات األوضــاع البائســة التــي ابتليــت بالعنــف ال

أحدثــه تغيــر المنــاخ.

تــّدرس كاالنتزاكــوس مقــررات دراســية عــن كل شــيء مــن 
السياسة العامة إلى األدب العالمي والبيئة في جامعة نيويورك 
أبوظبــي، ولديهــا خبــرة مباشــرة بالجوانــب الميكانيكيــة المتعلقة 
بإحــداث التغييــر فــي السياســات. وحصلــت فــي عــام 2000 علــى 
عضوية البرلمان اليوناني، وُعينت في 2007 معاونة لوزير العمل 
والتقاعد، وكانت إحدى ســيدتين في مجلس الوزراء اليوناني.

Sophia Kalantzakos, Global Distinguished Professor Environmental Studies and Public 
Policy, NYU Abu Dhabi and Head of eARThumanities . © NYU Abu Dhabi

The show by Octavia E. Butler, titled Parable of the Sower. © Waleed Shah.

تجمع مبادرة “الفنون والعلوم اإلنسانية في خدمة األبحاث البيئية” ]eARThumanities[ التي أطلقتها 
جامعــة نيويــورك أبوظبــي بيــن دراســة الثقافــة والعلــوم البيئيــة. هــل تســتطيع هــذه المبــادرة أن تلهــم 

أســلوبًا جديــدًا للتفكيــر بالمســتقبل؟

NYU Abu Dhabi’s eARThumanities initiative combines the study of 
culture and environmental science. Can it inspire a new way of thinking 
about the future?
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Author Charles Siebert. © NYU Abu Dhabi.

called Holoscenes, which addressed rising sea levels, with a 
large aquarium at the centre of the performance flooding 
and draining in an ongoing cycle.

“It sent a powerful message and it has travelled across the 
world,” Kalantzakos says. “It spoke to us in a way that data 
might not have.” The following year, the same venue staged 
an operatic version of Octavia Butler’s Parable of the Sower, set 
in a dystopian America afflicted by violence brought on by 
climate change.

Kalantzakos teaches courses on everything from Public Policy 
to World Literature and the Environment at NYU Abu Dhabi, 
and she has direct experience of the mechanics involved in 
creating policy change. In 2000, she became a Member of 
Helenic Parliament, and in 2007 was made Deputy Minister 
of Labor and Pensions, as one of just two women in the Greek 
cabinet.

Another distinguished lecturer in the eARThumanities 
department at NYU Abu Dhabi is the author Charles Siebert, 
who has written extensively about the relationship between 
human and non-human animals, including non-fiction 
stories about a chimpanzee cellist, elephant and whale 
ventriloquists, and traumatised parrots that help heal 
equally traumatised veterans of war.

“I’ve long been interested in the ways animals have been 
depicted over the ages in art,” Siebert says, “as this reveals so 
much about the way we humans see [or don’t see] them and 
ourselves.” Among the works of culture that have influenced 
his “understanding of animals and nature as viewed by us,” 
he says, is poetry by Rainer Maria Rilke, Elizabeth Bishop and 
Fernando Pessoa, “certain tales from Lewis Carroll’s Alice in 
Wonderland and Through the Looking Glass” and prose writing by 
Thoreau, Emerson, Annie Dillard and E.B. White.

ومــن الجديــر بالذكــر أن المؤلــف تشــارلز ســيبرت، وهــو محاضــر 
مميــز آخــر فــي مبــادرة الفنــون والعلــوم اإلنســانية فــي خدمــة 
األبحــاث البيئيــة فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، قد كتــب الكثير 
عن العاقة بين اإلنسان والحيوانات، ومنها قصص غير خيالية 
ــًا  ــى الكمــان وعــن حــوت يصــدر أصوات عــن شــمبانزي يعــزف عل
مــن بطنــه وببغــاوات مصابيــن بالصدمــة يســاعدون علــى شــفاء 

المحاربيــن القدمــاء المصابيــن بالصدمــة أيضــًا.

يقــول ســيبرت: “لطالمــا كنــت مهتمــًا بصــورة الحيوانــات فــي 
األعمــال الفنيــة عبــر العصــور، ألن هــذا يكشــف الكثيــر عــن نظرتنا 
نحــن البشــر ]أو جهلنــا[ إليهــم وإلــى أنفســنا”. ومــن بيــن األعمــال 
الثقافيــة التــي أثــرت علــى “فهمه للحيوانــات والطبيعة كما نراها 
نحن”، على حد قوله، شــعر رينر ماريا رايك وإليزابيث بيشــوب 
وفيرناندو بيسوا، “وقصص معينة من أليس في باد العجائب 
للويس كارول وعبر المرآة” وكتابة نثرية لثورو إيمرسون وآني 

ديــارد وإي. بــي. وايت.

Octavia Butler’s Parable of the Sower is a genre-defying work of political theater that harnesses three hundred years of Black music. © Waleed Shah.

Those who would like to be similarly inspired can check out 
the host of events this autumn that eARThumanities will be 
involved in bringing to life, including some that are open to 
the public. Among these is a new opera entitled Water in the 
Desert: A Zayed Legacy, which will be performed at the NYUAD 
Arts Center in October in celebration of the Year of Zayed. It 
embraces music, drama, movement, design and film and 
eighty school children from the Cranleigh School will be 
performing, along with two opera singers.

Through programming like this, as well as the interdisciplinary 
study eARThumanities faciliates, Kalantzakos says, she hopes 
people will be encouraged to “ask new questions and think of 
new ways of understanding [environmental] issues through 
context, empathy and radical hope. History, philosophy, 
poetry and theater, she points out, can “give us a much-
needed frame” and help prompt researchers “to seek holistic 
answers to problems” and “inspire a new way of thinking.” 

She adds: “The next generation of students will not be able 
to face this new reality by seeing the world through a silo, a 
narrow lens blocking off other points of view, but through 
the opening of their eyes to the world in order to seek wider 
possibilities.” .

ويمكــن لمــن يرغبــون فــي اســتلهام إدراك مشــابه االطــاع علــى 
مجموعة من الفعاليات التي ستشــارك مبادرة الفنون واألبحاث 
اإلنســانية والبيئيــة فــي إعدادهــا فــي هــذا الخريــف، ومنهــا مــا 
هــو متــاح للجمهــور. ومــن بينهــا األوبــرا الجديــدة بعنــوان “المــاء 
فــي الصحــراء: إرث زايــد”، التــي ســتعرض فــي مركــز الفنــون 
فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي فــي أكتوبــر احتفــااًل بعــام زايــد. 
وتضم موســيقا ودراما وحركة وتصميمًا وســينما و80 طالبًا من 
مدرســة كرانلــي يشــاركون فــي األداء إلــى جانــب مغنيــي أوبــرا.

وتقــول كانتزاكــوس إنهــا تأمــل أن تؤدي برامج كهذه، باإلضافة 
إلى الدراســة متعددة التخصصات التي تســهلها مبادرة “الفنون 
والعلــوم اإلنســانية فــي خدمــة األبحــاث البيئيــة”، إلــى تشــجيع 
النــاس علــى طــرح أســئلة جديــدة والتفكيــر بســبل جديــدة لفهــم 
القضايــا البيئيــة مــن خــال الســياق والتناغــم الوجدانــي واألمــل 
الوطيــد. وتشــير إلــى أن التاريــخ والفلســفة والشــعر والمســرح 
“تمنحنــا إطــارًا نحــن بأمــس الحاجــة إليــه، وتشــجع الباحثيــن 
علــى الســعي إلــى إيجــاد حلــول شــاملة للمشــاكل، وتلهــم طريقــة 

تفكيــر جديــدة”.

وتضيــف: “لــن يتمكــن الجيــل القــادم مــن الطــاب مــن مواجهــة 
هــذه الحقيقــة الجديــدة برؤيــة العالــم مــن خــال االنعــزال، أي 
بعدســة ضيقــة تحجــب وجهــات النظــر األخــرى، وإنمــا مــن خــال 

. فتــح أعينهــم علــى العالــم والســعي آلفــاق أوســع”. 

Holoscenes by Lars Jan. © Waleed Shah.


