Art piece statement
Strings of Life Monument
I am grateful to be a member at the International Artists of Doha Group, as this
membership allowed me to receive an invitation to participate in the 2018 WISH Summit
Art Competition.
Once I got the invitation the first thing came to my mind is to think out of the box and
go remote in my design. I thought of the needs of the place, its nature and the
standards of this summit. But most of all I thought of Qatar and the WISH entity which
provides all those amazing chances and opportunities in health care to human kind
and the wellbeing of people around the Globe. It also supports and endorses
innovation and noteworthy researches in this field which makes it a dream come true to
all specialist in this domain.
Therefore I considered having a design as contemporary as the needs of our 21st
century, and modern as the technology that is indorsed in this summit, and
distinguished as the standards of Qatar Foundation.
In my design I considered having a modern statue that depicts the relation of humanity
with our mother earth, and to give it the flavor of the high tech era we live in, I designed
it to be a clock and a monument at the same time.
The dimensions of this art peace is 3meters high and 2, 50 meters width. And the
structure contains two main pieces arranged horizontally on each other:
1-The first part portrays mankind demonstrated in four unites of DNA chains with four
different heights, hanging from the ceiling into the cavity of a semi spherical hollow
globe construction, spinning anticlockwise.
2-The second part is a floor based semi spherical shaped hollow globe made of matt
silver stainless steel wires representing our earth, as it spins clockwise.
The base of the globe is provided with acoustic clock that announces the completion
of each hour with a female voice/ depicting mother earth.
The hanging DNA chains depict humans with their different race and age group,
as they hang from the ceiling downwards into the cavity of the globe/ mother earth
trying to reach it, live with it and defuse in it.
This monument also refers to the bound between humans and mother earth, as it
represents the close relation of life and death with the human existence on earth.
My design is a clear reflection of the inspiration and motivation of scientist, doctors and
all health profession practitioners in maintaining human wellbeing on planet earth and
to support the sustainability of planet earth. Which is portrayed with their hard work and
remarkable efforts that is delegated in their researches and innovations.
Regards,
Dr. Shetha Faraj Abbo Al Numan
 شذى فرج عبو آلنعمان.د

البيان الفني
للعمل النحتي (سالسل الحياة) الفائز بالمرتبة االولى للمسابقة الفنية لمؤتمر القمة للرعاية الصحية 2018
لمؤسسة ويش التابعة لمؤسسة قطر
أنا ممتنة لكوني عضوة في مجموعة الفنانين العالميين في الدوحة  ،حيث سمحت لي هذه العضوية بالحصول على دعوة للمشاركة
في مسابقة  .WISH Summit Art Competition 2018فبمجرد أن تلقيت الدعوة  ،كان أول ما يتبادر إلى ذهني هو التفكير الحر او ما
يسمى خارج الصندوق .فكرت في احتياجات المكان وطبيعته ومعايير هذه المؤسسة والقمة التي ترعاها سنويا .واألهم من ذلك كله هو أنني
فكرت في دور دولة قطر ومؤسسة  WISHفي ما تمنحه من فرص للرقي بالرعاية الصحية لتوفي حباة افضل لالنسانية وتحقيق الرفاهية
للبشر في جميع أنحاء العالم .حيث تدعم هذه المؤسسة الرائدة كل االبتكارات والبحوث المميزة في هذا المجال .لذلك فكرت في أن يكون
تصميميمي مبتكرا ومعاصرا وفقا احتياجات القرن الحادي والعشرين  ،وحديثا كما هي التقنيات المعتمدة في انجاز هذه القمة المتجددة .ففي
تصميمي  ،جسدت عمال نحتيا رقيق المظهر ومباشر في ما يحمله من معنى ،حيث صورت عالقة البشرية الممثلة في كوكب االرض
وربطته باالنسان الممثل بسالسل الحمض النووي ( ،) DNAوإلعطاء العمل نكهة التكنولوجيا الرقمية المتفوقة لعصرنا الحديث ،فقد صممت
هذا العمل ليكون ساعة سمعية ونصبًا تذكاريًا في نفس الوقت.
أبعاد هذا الفن  3أمتار علوا وعرضه مترين ونصف المتر .ويحتوي الهيكل على قطعتين رئيسيتين مرتبة أفقيًا على بعضها
البعض:
 - 1يصور الجزء األول البشرية في أربعة توزيعات من سالسل الحمض النووي مع أربعة ارتفاعات مختلفة  ،تتدلى من السقف إلى تجويف
الكرة األرضية المركبة من اسالك معدنية بشكل كروي غير مكتمل .وتدور كل من هذه السالسل بعكس اتجاه عقارب الساعة.
 -2الجزء الثاني عبارة عن كرة ارضية غير مكتملة من منطقة القمة ،مكونة من اسالك معدنية تشكل محيطها االجوف مصنعة من اسالك
الفوالذ المطاوع باللون االسود،في اشارة الى امنا الكرة االرضية ،وهي تدور في اتجاه عقارب الساعة.
يتم تزويد قاعدة الكرة األرضية بساعة صوتية تعلن عن االنتهاء من كل ساعة بصوت نسائي عميق  /لتصوير األرض باألم.
تصف سالسل الحمض النووي المعلقة البشر بمختلف عرقهم وفئاتهم العمرية  ،ألنها تتدلى من السقف إلى أسفل إلى تجويف الكرة األرضية،
في اشارة لتواصل البشرية مع كوكب االرض /األم والتعايش معها واستدامتها للحفاظ عليها.
يشير هذا النصب أيضًا إلى االرتباط بين البشر واألرض األم  ،حيث أنه يمثل العالقة الوثيقة للحياة والموت مع الوجود البشري على
األرض.
تصميمي هو انعكاس واضح إللهام وتحفيز العلماء واألطباء وجميع ممارسي مهنة الصحة في الحفاظ على رفاهية اإلنسان على كوكب
األرض والعمل على استدامة كوكب االرض لرفاهية البشر .والتي يتم تجسيدها من خالل االبحاث واالبتكارات واالختراعات والعمل
الدؤؤب لكل من يعمل في المجال الصحي ومؤسسة ويش المتميزة في هذا المجال.

