
بتمثيل   “ ليانيور  ماثيو   “ الفرن�سى  امل�سمم  قام 

التعداد ال�سكانى لدول العامل فى �سكل جرار م�سنوعة 

فقد  احلال  وبطبيعة   ) امل�سقول   ( املطلى  الطني  من 

اختلفت اأ�سكال وت�سميمات اجلرار على ح�سب التعداد 

دولة.  كل  ل�سكان  الدميوجرافية  والطبيعة  ال�سكانى 

الت�سميم بفكرة تقوم  اأثناء عملية  امل�سمم  وا�ستعان 

متثل  بينما  القاع  فى  املواليد  ن�سبة  متثيل  اأ�سا�س  على 

ن�سبة الوفيات وكبار ال�سن قمة اجلرة.

من  متدرج  هرمى  �سكل  على  اجلرار  �ُسممت 

طبقة  مائة  حواىل  على  يحتوى  القمة   اىل  القاع 

فرتات  خالل  حدثت  التى  الدميوجرافية  التغريات  متثل 

املثال  �سبيل  دولة. فعلى  تاريخ كل  زمنية خمتلفة فى 

على  الأوروبية  الدول  متثل  التى  اجلرار  ت�سميم  يحتوى 

باإعتباره  الت�سميم  و�سط  فى  ما  حٍد  اإىل  نحيف  جزء 

بينما  الثانية،  العاملية  احلرب  اأثناء  الوفيات  اأعداد  ميثل 

املك�سيك  مثل  النامية  الدول  ببع�س  يتعلق  فيما 

الأخرى  الأجزاء  من  بكثري  اأكرب  القاع  اأن  فنجد  وم�رص 

م�ستمر. ب�سكل  املواليد  اأعداد  لزيادة  نظراً  للت�سميم 

 

اخلا�سة  بالإح�سائيات  ا�ستعان  امل�سمم  اأن  من  وبرغم   

اأن  اإل   2007 لعام  العامل  لدول  ال�سكانى  بالتعداد 

ي�سمح  مما  املرونة  من  عاىل  بقدر  تتمتع  الت�سميمات 

باإجراء التعديالت الالزمة فى حالة ما اإذا اأردنا ا�ستخدام 

الإح�سائيات الأحدث لالأعوام الالحقة.

و ي�سيف  ماثيو ليانيور  “ ما قمنا بعمله هو حماولة 

النمط  عن  التعبري  و  املعي�سة  لأحوال  قرب  عن  النظر 

اأ�سكال نحتية ب�سيطة”.  العام حلياتنا و ذلك من خالل 

وال�سوؤال الذى يطرح نف�سه الن هو “ هل ميكنك معرفه 

املرحلة التى متر بها دولتك الن ؟
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‘AGE OF THE 
WORLD’ URNS

The population pyramid with the 99 year 
olds at the top and the newborns at the bottom 
has been transformed into elegant enamelled 
terracotta urns that are country specific, by Paris 
designer Mathieu Lehanneur. They are a radical 
representation of our “human bondage in this 
world,” with birth at the base and death at the 
apex. The 100 strata from top to bottom represent 
different periods in the demographic history of each 
country. For European countries, we encounter a 
slimmer middle because of World War II, whilst in 
developing countries like Egypt and Mexico the 
base is the widest. The statistics used for these 
specific forms are those of 2007, though custom 
pieces can be made to more updated statistics.

“What we have here is a fascinating twin-
scope view of the state of living, a look at our own 
life-span in a sculptural surround view. Death is 
the motor of architecture...” Can you see which 
level you are at?

Dimensions: 60 cm high x 60 cm wide.
Material: enamelled terra cotta

Made at Vallauris by Claude Aiello. 
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