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EnErgy TEchnoLogiES  organic photovoltaic (similar to KonarkaTM, G24 InnovationTM, or SolarmerTM)

AnnUAL cApAciTy  4,500 MWh

LAGI2014 
International kunst- 
og energikonkurrence

Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst-, arkitektur og 

designkonkurrence, som inviterer tværdisciplinære teams til at designe æstetiske og skulpturelle 

kraftværker, der kan bidrage med vedvarende energi til el-nettet. 

LAGI har tidligere været afholdt i Dubai/Abu Dhabi (2010) og i New York City (2012). Med 

Københavns kåring som Europæisk Miljøhovedstad 2014 får Danmark nu privilegiet af at være 

første europæiske værtsland for LAGI. LAGI2014 er del af det officielle program for Sharing 

Copenhagen, og vil således tiltrække sig stor opmærksomhed både nationalt og internationalt. 

Formålet med LAGI er at bruge den grønne omstilling til at skabe inspirerende og spændende 

nærmiljøer for byens indbyggere. LAGI markerer et paradigmeskift for vedvarende energi, så 

diskursen i fremtiden kan skiftes til ‘Yes-In-My-Front-Yard’.

Målet med LAGI2014 Kbh. er at skabe en mangfoldig, lærerig og begivenhedsrig attraktion, der 

gennem kreativitet og kulturelle oplevelser engagerer den brede offentlighed i energi, klima og 

miljø. LAGI bygger bro mellem arkitektur, kunst, design og ingeniørvidenskab for at styrke kreativ 

teknologiudvikling og forbedre implementeringen af vedvarende energianlæg.

Designkonkurrencen er åben fra 1. Januar til 18. Maj 2014 og det specifikke designsite for 2014 

er Refshaleøen. Med områdets centrale placering - synlig fra den Lille Havfrue, fra fly og fra 

kanalrundfart/havnetrafik – udgør stedet et attraktivt og udfordrende område at arbejde med for 

konkurrencedeltagere fra hele verden. 

Udover at vise de bedste konkurrence-bud, vil udstillingen informere bredere om vedvarende 

energi. Sideløbende med konkurrencen og udstillingen vil LAGI arrangere en række events, 

såsom workshops, masterclasses og konferencer. Der bliver desuden udgivet en inspirerende 

bog med 50 af de bedste ideer. Bogen vil fungere som et idekatalog for grundejere, der ønsker 

at opføre kunstværker, der kan genere grøn strøm. LAGI allerede fået mange henvendelser fra 

interesserede grundejere.  

Klima, Energi- og Bygningsminister 
Martin Lidegaard udtaler:

”LAGI giver nye og spændende forslag på, hvordan den 

grønne omstilling kan gribes an. Det så vi ved de tidligere 

udstillinger i Dubai 2010 og New York City 2012, hvor kreative 

kræfter inden for kunst, arkitektur og ingeniørvidenskab 

sammen frembragte nyskabende idéer, koncepter og 

løsninger, der kan producere grøn energi samtidig med at de 

integreres i og forskønner det lokale miljø” 

Renewable energy can be beautiful
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