
مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية
Ras Al Khaimah Fine Arts Festival

مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية
Ras Al Khaimah Fine Arts Festival

31 مارس 

 February 4

4 فرباير

 March 31

rakfinearts.ae





 BRAND PARTNERS   رشكاء العالمة التجارية

 PRESENTING PARTNER   الرشيك الرسمي

 FRIENDS OF THE FESTIVAL   أصدقاء املهرجان 

 STRATEGIC PARTNERS    الرشكاء االسرتاتيجيني 

ACKNOWLEDGEMENTS  شكر وتقدير



About the Festival 
Festival Theme
Map of Festival Sites
Poems

RAKFAF Curatorial Development Program
Film Grant
Artist-in-Residence Grant

Festival Organizer and Team
Scan Art
Festival Jury
RAKFAF@10

Featured Artist: Yousef Al Zaabi 
U.S. Mission to UAE Artist Grant

Exhibition Artworks
Films
Special Thanks
Exhibition Locations
Al Jazirah Al Hamra Map

CONTENTS

6 - 13 

24 - 31

14 - 19

33 - 95

20 - 23



عن املهرجان 
موضوع املهرجان 

مواقع املهرجان
القصائد  

برنامج تنسيق املعارض الفنية 
منح األفالم 

منحة الفنان املقيم 

منظمو املهرجان و فريق املهرجان
سكان آرت 

لجنة التحكيم
املهرجان خالل 10 سنوات 

الفنان املميز: يوسف الزعايب 
فنان بعثة الواليات املتحدة لدولة اإلمارات

املعرض الفني 
األفالم 

شكر خاص 
مواقع املعرض 

خريطة الجزيرة الحمراء 

املحتوى

13 - 6

31 - 24

19 - 14

95 - 33

23 - 20



6

Welcome to the Ras Al Khaimah Fine Arts Festival, a nonprofit community arts festival 
designed to showcase the work of local and emerging artists, photographers, and filmmakers and engage the 
community through a diverse calendar of cultural and creative programming. We established Ras Al Khaimah Fine 
Arts Festival (RAKFAF) to bring the community together to celebrate art, create opportunities for cultural exchange, 
and support the creative and artistic sectors of the emirate. An initiative of the Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 
Foundation for Policy Research, the Festival is an integral part of the Foundation’s mission to contribute to the 
cultural development of Ras Al Khaimah.

Founded in 2013, we’ve grown from a small Festival of 26 emerging Ras Al Khaimah-based artists to become the emirate’s 
cultural event of the year. Since 2019, the Festival has called Al Jazirah Al Hamra Heritage Village home. The historic home 
of the Al Zaabi tribe, the traditional pearling village now serves as a bridge between cultural heritage and contemporary 
art, bringing together art lovers, history enthusiasts, and the rest of the community to engage with new forms of art and 
learn about Ras Al Khaimah’s rich history. In recognition of Ras Al Khaimah’s connection to the desert, the mountains, and 
the sea, RAFKAF also hosts satellite exhibitions on the UAE’s highest peak, Jebel Jais, and luxury beach destination, Marjan 
Island.
 
As a festival deeply rooted in the community, we believe in the democratization of art. It is something that should be 
enjoyed by everyone, regardless of race, nationality, or income. As we continue to grow, we aim to use art as a means to 
expose audiences to new ideas and ways of thinking, connecting us across borders and boundaries and creating a more 
cohesive society.

This year’s Festival showcases the work of over 150 artists from 45 countries. Emirati, UAE-resident, and international 
artists have contributed their work in the categories of Fine Art & Photography, Sculpture, Film, Student, and Poetry,
bringing their unique interpretation of the 2022 Festival theme, The Journey, and furthering our mission to connect 
countries, cultures, and communities through art.
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مرحبًــا بكــم يف مهرجــان رأس الخيمــة للفنــون البرصيــة، وهــو مبــادرة غــر ربحيــة وجــزء مــن 
ــن  ــع م ــالم وإرشاك املجتم ــي األف ــن وصانع ــئني واملصوري ــني والناش ــني املحلي ــال الفنان ــرض أع ــة لع ــاركة املجتمعي ــود املش جه
خــالل أجنــدة متنوعــة مــن الربامــج الثقافيــة واإلبداعيــة. قمنــا بتأســيس املهرجــان لجمــع املجتمــع مًعــا لالحتفــال بالفــن، وخلــق فــرص 
للتبــادل الثقــايف، ودعــم القطاعــات اإلبداعيــة والفنيــة يف اإلمــارة. يعتــرب املهرجــان كمبــادرة مــن مؤسســة الشــيخ ســعود بــن صقــر 
القاســمي لبحــوث السياســة العامــة، حيــث يعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن رســالة املؤسســة وهــي املســاهمة يف التنميــة الثقافيــة إلمــارة 

رأس الخيمــة.

ــا ناشــئًا مقيــًا يف إمــارة رأس الخيمــة  تأســس املهرجــان يف عــام 2013، وقــد منــى املهرجــان مــن مهرجــان صغــر يضــم 26 فنانً
ــؤ  ــة اللؤل ــرب قري ــة. تعت ــراء الرتاثي ــرة الحم ــة الجزي ــا لقري ــان موطًن ــح املهرج ــام 2019، أصب ــذ ع ــارة. من ــايف لإلم ــدث الثق ــح الح ليصب
التقليديــة، املوطــن التاريخــي لقبيلــة الزعــاب، مبثابــة جــر بــني الــرتاث الثقــايف والفــن املعــارص، حيــث تجمــع بــني عشــاق الفــن 
وعشــاق التاريــخ وبقيــة املجتمــع لالنخــراط يف أشــكال جديــدة مــن الفــن والتعــرف عــى تاريــخ رأس الخيمــة الغنــي. تقديــراً لعالقــة 
ــارات  ــة اإلم ــة يف دول ــى قم ــرة يف أع ــارض مصغ ــا مع ــان أيًض ــتضيف املهرج ــر، يس ــال والبح ــراء والجب ــة بالصح ــارة رأس الخيم إم

ــل جيــس، والوجهــة الشــاطئية الفاخــرة، جزيــرة املرجــان. العربيــة املتحــدة، جب

كمهرجــان متجــذر بعمــق يف املجتمــع، نؤمــن بإضفــاء الطابــع الدميقراطــي عــى الفــن. إنــه يشء يجــب أن يتمتــع بــه الجميــع، بغــض 
النظــر عــن العــرق أو الجنســية أو الدخــل. مــع اســتمرارنا يف التطــور، نهــدف إىل اســتخدام الفــن كوســيلة لتعريــف الجمهــور بأفــكار 

وطــرق تفكــر جديــدة، إلنشــاء مجتمــع أكــر متاســًكا. 

يعــرض مهرجــان هــذا العــام أعــال أكــر مــن  150 فنــان مــن 45 دولــة. ســاهم الفنانــون اإلماراتيــون واملقيمــون يف دولــة اإلمــارات 
ــعر،  ــة والش ــالم و الطلب ــت واألف ــرايف والنح ــر الفوتوغ ــري والتصوي ــن الب ــة الف ــم يف فئ ــون بأعاله ــدة والعاملي ــة املتح العربي
حيــث قدمــوا أعالهــم ذات الصلــة مبوضــوع مهرجــان 2022، املســرة، وتعزيــز مهمتنــا يف ربــط الــدول، الثقافــات واملجتمعــات مــن 

خــالل الفــن.

عن املهرجان
 About the Festival
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طــوال حياتنــا، نختــرب أشــكاالً مختلفــة مــن “املســرة”. 
نذهــب إىل العمــل ونهاجــر إىل مــدن جديــدة، إنهــا رحلــة 
ــنني  ــدى الس ــى م ــامل ع ــى الع ــرف ع ــاء، نتع ــرب الفض ع
حــني نكــرب ونصبــح راشــدين، هــي رحلــة عــرب الزمــن، نختــرب 
فيهــا النمــو والتطــور الشــخيص، هــي حتــاً رحلــة للــذات. 

يف عــام 2022، يحتفــل مهرجــان رأس الخيمــة للفنــون 
العــارشة  الســنوية  الذكــرى  إنجــازات:  بعــّدة  البريــة 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي لدول ــل الذهب ــان، واليوبي للمهرج
رحلــة  يف  محطــات  اإلنجــازات  هــذه  متثــل  املتحــدة. 
املهرجــان، وإمــارة رأس الخيمــة، ودولــة اإلمــارات العربية 

املتحــدة.

 

لقــد قمنــا بدعــوة الفنانــني للنظــر يف فكــرة املســرة 
مــن منظــور النســب والهجــرة والهويــة الوطنيــة والنمــو 
الشــخيص. إىل أيــن أخذتنا مســرتنا؟ مــاذا علمتنا مســرتنا 

عــن حارضنــا؟ وكيــف ســتؤثر مســرتنا عــى مســتقبلنا؟

Throughout life, we experience different forms of The 
Journey. We commute to work and migrate to new 
cities, a journey through space; we grow up and learn 
about the world as we pass into adulthood, a journey 
through time; and we experience personal growth and 
development, a journey of the self.

In 2022, the Ras Al Khaimah Fine Arts Festival 
celebrates a convening of journeys: Our 10th 

anniversary and the UAE’s 50th anniversary. In our 
annual celebration of contemporary art, we reflect 
on the journey of the Festival, Ras Al Khaimah, and 
the United Arab Emirates, and encourage our 
community to consider their relationship with space, 
time, and the self.
 

We invited artists to consider the notion of the 
journey through the lens of ancestry, migration, 
national identity, and personal  growth. Where has 
our journey taken us? What has our journey taught 
us  about our present? And how will our journey 
inform our future?

موضوع املهرجان
Festival Theme
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AL JAZIRAH AL HAMRA 

HERITAGE VILLAGE

(Main Exhibition) 
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RAS AL KHAIMAH

JEBEL JAIS 

(Satellite Exhibition) 
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VOX CINEMAS 

AL HAMRA MALL 



 Poems القصائد
New for our 10th Anniversary, we introduced 
a Poetry submission category open to writers 
living in the UAE, selecting an English and 
Arabic-language winner. The following poems
from Abu Dhabi-based Taiwanese-American poet 
Grace Shieh, and Ras Al Khaimah-based Emirati 
poet Aaesha Ahmed, respond to our Festival 
theme, The Journey.

مبناســبة الذكــرى العــارشة لتأسيســنا، قمنــا بتقديــم 
اإلمــارات  دولــة  يف  املقيمــني  للكتّــاب  الشــعر  فئــة 
العربيــة املتحــدة، وتــم اختيــار فائــز باللغتــني اإلنجليزيــة 
التايوانيــة  للشــاعرة  التاليــة  القصائــد  تعــرب  والعربيــة. 
األمريكيــة املقيمــة يف إمــارة أبوظبــي، جريــس شــيه، 
ــة  ــارة رأس الخيم ــة يف إم ــة املقيم ــاعرة اإلماراتي والش

عائشــة أحمــد، عــن موضــوع املهرجــان، املســرة.
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I came with a suitcase of hope and fear
And a wander’s tune

To the dunes, the skyscrapers, the breathing city of lights

The first words I learned in Arabic were بايت and باب
As if the first thing with learning languages

Is to find your way home

I’m a pencil, a little drawing line
Doodling across life’s sketchbook

My luggage grows heavier with lines of markings
The sweet and sour of my various journeys

And on the way
I’ll sing my tune

now infused with Khaleeji tones
And find my way around

The بايت and باب

يال شباب
We’re all on our journeys

Away from home
Longing for a place to belong

But you shall not be lonely
Every line you draw

Will sing like the staff of a music score
They’ll carry you

Like how the lines of a notebook hold the words

You’re not alone, you’re a grown’
Made of little journey layered and drawn

Drawing houses of memories
Doors to be both in and out

We came with a suitcase of hope and fear
And left with a piece of life’s blueprint

B l u e p r i n t
)املخـــــــــــطــطـــــات(
Grace Shieh | غريس شيه

 

القصائد
 Poems



13

ملريت األوىل أرى فيها مباين تبتسم، كلن يلتفت 
لآلخر ويبتسم؟

ُصدمت فسألت، كيف وهل يعقل يشء كهذا؟
قال يل أحد القانطني هنا سابقاً

عزيزيت، كان املكان هكذا
عيّالة تغني وترقص
أهايل تأيت وتسأل

عيٌد، أهازيج
رجال يصيدون وامرأة تصرب

صوُت مذياع يعمل بالبطاريات
يجتمع حوله الجميع ويبحث عن القصص إخباريات

أناس قلوبها عى بعضها قبل أن يكون قلبها ملكاً 
لها

واآلن هي عادت لتبتسم بعد أن تم هجرها، وتيتمت 
مبانيها،

وتصدأت بسبب دموع الشوق للحياة.
عادت لتسمع العيّالة نفسها، تسمع أصوات ُسكانها، 

أحفادها
يلعبون يف حضنها، تحتضن زواراً وتقف خجولة 

لتسمع ما يحىك عنها
عن تاريخ عن ذكريات، عن أيام عاشتها، عن تلك 

املباين املبتسمة اليوم.
عن الحمراء، الجزيرة التي تبتسم من جديد.

القصائد
 Poems

الحـــــــــــمراء 
تبتسم من جديد

 )The Red Smile Again( 

  Aaesha Ahmed | عائشة أحمد
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منظمو املهرجان و فريق املهرجان

Festival Organizer and Team 

ــم  ــس واملنظ ــة املؤس ــة العام ــوث السياس ــمي لبح ــر القاس ــن صق ــعود ب ــيخ س ــة الش ــرب مؤسس تعت
ملهرجــان رأس الخيمــة للفنــون البريــة. تأسســت مؤسســة القاســمي مبوجــب مرســوم أمــري 
ــة  ــي مؤسس ــة، وه ــارة رأس الخيم ــة إلم ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــة االجتاعي ــاعدة يف التنمي للمس
غــر ربحيــة وشــبه حكوميــة. كجــزء مــن رســالتها، تســعى املؤسســة إىل إنشــاء هيئــة بحثيــة عامليــة 
تركــز عــى إمــارة رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى نطــاق أوســع، وذلــك بهــدف 
تطويــر القــدرات املحليــة يف القطــاع الحكومــي، ومشــاركة أفــراد املجتمــع يف أعالهــا. يف حــني أن 
التعليــم هــو الرتكيــز الرئيــي واألول، فقــد تشــعبت املؤسســة يف مجــاالت السياســة العامــة األخــرى 

مبــا يف ذلــك الفنــون والثقافــة، واإلحســان، والصحــة العامــة، وتنميــة املجتمــع.

The Ras Al Khaimah Fine Arts Festival (RAKFAF) was founded and is organized by the Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research. Established through Emiri decree 
to aid in the social, cultural, and economic development of Ras Al Khaimah, the Al Qasimi 
Foundation is a non-profit, quasi-governmental organization. As part of its mission, the 
Foundation seeks to generate a world-class body of rsearch on Ras Al Khaimah and 
the broader UAE, develop local capacity in the public sector, and engage the community
in its work. While education is a signature focus, the Foundation has branched into other 
public policy areas including arts and culture, philanthropy, public health, and community
development.
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Suqrat bin Bisher | سقراط بن برش

 مدير املهرجان
Festival Director 

Gretchen Flores | غرتشن فلورس

 مدير مساعد
Festival Manager 

Natasha Ridge | ناتاشا ريدج 

مستشار 
Advisor 

Caitrin Mullan | كيرتن موالن

مستشار
Advisor 

 Ji Young Kim | جيونغ كيم

العالقات العامة و الفنانني
Artist and Stakeholder Relations

Ethan David Lee | إيثان ديفيد يل

العالقات الخارجية و الربامج الخاصة
Audience Engagement and 

Special Programs

Azza Al Nuaimi | عزة النعيمي

العالمة التجارية والتصميم
Brand and Design

John Kennedy | جون كينيدي

لوجيستيات املوقع
Site Logistics

Abubakker Nazeer | أبو بكر نظري

لوجيستيات الطباعة
Printing Logistics

Aaesha Al Ahmed | عائشة األحمد

اإلتصال الجاهري و اإلعالم
Media and Communications

Hanadi Mohammed | هنادي محمد

العالقات الحكومية والتعليمية
Education and Government 

Relations

 Festival Team  فريق املهرجان
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Jury 2022 لجنة التحكيم

Azza Al Qubaisi | عزة القبييس

Designer | مصممة
Sharon Toval | شارون توفال

Curator | ِّقِيم

Kasia Dzikowska | كاسيا دزيكوسكا

Artist | فنانة

Mariam Al Nuaimi | مريم النعيمي

Filmmaker | مخرجة

Hamad Saghran | حمد صغران

Filmmaker | مخرج

Donell Gumiran | دونيل جومريان  

Photographer | مصور فوتوغرايف 
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ــريتنا  ــى مس ــرة ع ــاء نظ ــان إللق ــق املهرج ــوك فري يدع

واالنضــام  املاضيــة  التســعة  املهرجانــات  خــال 

العــارشة. الســنوية  بالذكــرى  االحتفــال  يف  إلينــا 

The Festival team invites you to take a look 

back at our journey over the last nine Festivals 

and join us in celebrating our 10th anniversary.

املهرجان خالل 10 سنوات

RAKFAF@10
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الفنان املميز

Featured Artist
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Ras Al Khaimah and the UAE: Past, Present, and Futures
Even before the founding of the union, the people of what is now the UAE heralded rich traditions and cultures, 
defined by the interwoven relationship of the desert, the mountains, and the sea. From pearl diving to camel 
herding, from falconry to the art of gahwa, these traditions helped establish the values of family, generosity, and 
kindship synonymous with Emirati culture today. With the discovery of oil and expedited modernization of society, 
many of the country’s cultural traditions lie in limbo, preserved in recent memory but still finding a place in the UAE 
of today. In this latest series, Yousef explores the past, present, and possible futures of the UAE and its northern
most emirate, tracing the journey of its people over the generations and exploring how Emirati values and cultural
traditions are evolving in modern society. Ras Al Khaimah and the UAE: Past, Present, and Futures is a reflection upon 
heritage, identity, development, change, and nation-building in the context of the UAE’s 50thanniversary.

رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية املتحدة: املايض والحارض واملستقبل
حتــى قبــل تأســيس االتحــاد، كان شــعب مــا يعــرف اآلن بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ينــذر بتقاليــد وثقافــات غنيــة، تحددهــا 
ــن  ــارة إىل ف ــن الصّق ــال، وم ــي الج ــؤ إىل رع ــن اللؤل ــا ع ــوص بحثً ــن الغ ــر. م ــال والبح ــراء والجب ــني الصح ــة ب ــة املتداخل العالق
القهــوة، ســاعدت هــذه التقاليــد يف ترســيخ قيــم األرسة والكــرم والطيبــة املرادفــة للثقافــة اإلماراتيــة اليــوم. مــع اكتشــاف 
النفــط والتحديــث املتســارع للمجتمــع، فــإن العديــد مــن التقاليــد الثقافيــة للبــالد تكمــن يف طــي النســيان، وهــي محفوظة يف 
ــا لهــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة حتــى يومنــا هــذا. يف هــذه السلســلة  الذاكــرة الحديثــة ولكنهــا ال تــزال تجــد مكانً
األخــرة، يستكشــف يوســف املــايض والحــارض واملســتقبل املحتمــل لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وإمارتهــا الشــالية، 
ويتتبــع رحلــة شــعبها عــرب األجيــال ويستكشــف كيــف تتطــور القيــم والتقاليــد الثقافيــة اإلماراتيــة يف املجتمــع الحديــث. رأس 
الخيمــة ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة: املــايض والحــارض واملســتقبل هــو انعــكاس للــرتاث والهويــة والتنميــة والتغيــر 

وبنــاء األمــة يف ســياق الذكــرى الخمســني لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

ــن  ــص يف ف ــة متخص ــارة رأس الخيم ــم يف إم ــارايت مقي ــور إم ــو مص ــايب ه ــف الزع يوس
ــة  ــارات وأربع ــة اإلم ــا يف دول ــن 40 معرًض ــر م ــارك يف أك ــوارع. ش ــر الش ــه وتصوي البورتري
أخــرى يف الخــارج ونــرشت أعالــه عــى غــالف مجلــة ناشــونال جيوغرافيــك العربيــة. حصــل 
يوســف عــى جائــزة الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم الدوليــة للتصويــر 
ــا  ــرايف يف دورته ــر الفوتوغ ــارات للتصوي ــابقة اإلم ــعة، ومس ــا التاس ــويئ يف دورته الض
ــس  ــب رئي ــر ونائ ــارات للتصوي ــور اإلم ــة صق ــس جمعي ــس ورئي ــو مؤس ــف ه ــعة. يوس التاس

ــرب. ــن الع ــاد املصوري اتح

Yousef Al Zaabi is a Ras Al Khaimah-based Emirati photographer who specializes 
in portraiture and street photography. He has taken part in over 40 exhibitions 
in the UAE and a further four abroad and has had his work published on the 
cover of National Geographic Arabia magazine. Yousef is a winner of the 9th Sheikh 
Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Award 
and the 9th Emirates Photography Competition. He is the Founder and President of 
the Emirates Falcons Photography Society and the Vice President of the Union of 
Arab Photographers.

 
يوسف الزعايب

  Yousef Al Zaabi    

@yousefalzaabi

Yousef Al Zaabi’s exhibition can be found inside the Fort | ميكن العثور عى معرض يوسف الزعايب يف الحصن
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The U.S. Mission to the UAE Artist Grant is one of the many ways 
the U.S. Mission seeks to better connect Americans, Emiratis, 
and their vibrant cultures in the hopes of establishing a broader 
and deeper mutual understanding. The partnership dates back 
to 2016 and past artists have included Robert Clark, Kiliii Yuyan, 
Karen Knorr, Guy Brookshank, Meghan Walsh, and Anastasia Mak. 
This year, we are exhibiting the works of two American artists 
based in the UAE to explore the country through their eyes. How 
has their time in the UAE influenced their life, their art, and their 
journey?

Identity in Location

Identity in Place presents two parallel selections of work, each 
investigating the interrelation of identity and sense of place. 
Embedded within the local heritage and taking inspiration from 
Islamic geometric patterns and coral walls, Selma Catovic Hughes’ 
Fused sculptures weave together traditional craft and modern 
vernacular to create an artifact that takes on its surroundings and 
articulates its location as part of its identity. Meanwhile, in her 
photography, Kirsten Decker uses projections of stock images 
against domestic backgrounds to juxtapose foreign travel and 
public spaces with the confinements and solitariness of the home, 
evoking a sense of longing for journeying and unfamiliar spaces. 
This exhibition aims to create a dichotomy between the physical 
place and the imagined place, between the close-to-home and 
the faraway, to help us understand how our sense of self is
molded by the spaces we occupy.

The U.S. Mission to UAE Artist Grant exhibition
 can be found in Bayt 7.

تُعــد مهمــة منحــة فنــان بعثــة  الواليــات املتحــدة لدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة إحــدى الطــرق العديــدة التــي تســعى بهــا مهمــة الواليــات 
ــاة  ــة بالحي ــم النابض ــني وثقافاته ــني واإلماراتي ــط األمريكي ــدة إىل رب املتح
ــود  ــق. تع ــع وأعم ــادل أوس ــم متب ــة تفاه ــل إقام ــى أم ــل ع ــكل أفض بش
الســابقني مثــل  الفنانــني  الرشاكــة إىل عــام 2016 وشــملت عــدد مــن 
ميغــان  بروكســانك،  جــاي  كنــور،  كاريــن  يويــان،  كيليــي  كالرك،  روبــرت 
والــش، وأناســتازيا مــاك. نعــرض هــذا العــام أعــال فنانــني أمريكيــني 
ــن  ــة م ــاف الدول ــدة الستكش ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــني يف دول مقيم
ــى  ــارات ع ــة اإلم ــوه يف دول ــذي قض ــت ال ــر الوق ــف أث ــم. كي ــالل أعينه خ

حياتهــم وفنهــم ورحلتهــم؟

الهوية يف املوقع

يقــدم معــرض الهويــة يف املوقــع مجموعتــني متوازيتــني مــن األعــال 
الفنيــة، كل منهــا يبحــث يف العالقــة املتبادلــة بــني الهويــة والشــعور 
باملــكان. تندمــج منحوتــات ســلمى هيــوز يف الــرتاث املحــي وتســتلهم 
مــن األمنــاط الهندســية اإلســالمية والجــدران املرجانيــة، وتنســج معــاً 
ــت  ــة. ويف الوق ــة الحديث ــدة والعامي ــة والجدي ــة القدمي ــرف التقليدي الح
نفســه، تســتخدم كريســن ديكــر يف صورهــا الفوتوغرافيــة إســقاطات 
واألماكــن  الخارجــي  الســفر  ملوازنــة  املحليــة  الخلفيــات  عــى  الصــور 
ــوق  ــاً بالش ــر إحساس ــا يث ــزل، م ــراد يف املن ــس واالنف ــع الحب ــة م العام
خلــق  إىل  املعــرض  هــذا  يهــدف  املألوفــة.  غــر  واملســاحات  للســفر 
انقســام بــني املــكان املــادي واملــكان املتخيــل، بــني القريــب مــن املنــزل 
والبعيــد، ملســاعدتنا عــى فهــم كيــف يتشــكل إحساســنا بذاتنــا مــن خــالل 

ــغلها. ــي نش ــاحات الت املس

ميكن العثور عى معرض فنان بعثة  الواليات املتحدة
 لدولة اإلمارات العربية  يف بيت 7.

فنان بعثة الواليات املتحدة لدولة اإلمارات

U.S. Mission to UAE Artist Grant
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البوســنة،  رساييفــو،  يف  ونشــأت  هيــوز  شــاتوفيتش  ســلمى  ولــدت 
وغــادرت بلدهــا الــذي دمرتــه الحــرب يف عــام 1995، قبــل وقــت قصــر مــن 
ــتر يف  ــة املاجس ــت درج ــنوات. أكمل ــالث س ــذ ث ــتمر من ــراع املس ذروة ال
ــت  ــام 2005 وعمل ــر ع ــورادو - دنف ــة كول ــن جامع ــة م ــة املعاري الهندس
منــذ ذلــك الحــني يف الهندســة املعاريــة والتصميــم ألكــر مــن 20 عاًمــا. 
تســتوحي عملهــا الفنــي مــن تجربتهــا التــي نشــأت خــالل حــرب البوســنة، 
ــواد  ــة وامل ــداث اليومي ــة - األح ــة العادي ــور اليومي ــر يف األم ــي تفك وه
واألشــياء والبيئــات - وتبحــث عــا هــو غــر عــادي. مفتونًــا مبفهــوم 
بــني  الدقيــق  الخــط  واستكشــاف  الحجــاب،  (إلغــاء)  وطقــوس  الجــال، 
ــاريع  ــن مش ــد م ــة العدي ــلمى بتجرب ــت س ــع، قام ــريف والرائ ــال الح الج
ــا  ــلمى حاليً ــة. س ــف مختلف ــواد ووظائ ــس وم ــة مبقايي ــائط املختلط الوس
هــي عضــو هيئــة تدريــس مســاعد يف الجامعــة األمريكيــة يف الشــارقة 

ــة. ــة املعاري ــة الهندس ــم يف كلي ــس التصمي ــدرس أس ــث ت حي

كريتســن ديكــر فنانــة أمريكيــة تعيــش يف إمــارة ديب. عاشــت يف الخــارج 
ــد  ــرات، فق ــدة م ــا ع ــن انتقاله ــم م ــى الرغ ــا، وع ــن عاًم ــن عرشي ــر م ألك
ــا لفــرتة أطــول مــن أي مــكان آخــر.  اســتقرت يف إمــارة ديب لتكــون موطًن
حصلــت كريســتني عــى درجــة البكالوريــوس يف فــن االســتوديو مــن كليــة 
ويتــون، إلينــوي، وماجســتر يف التصويــر الفوتوغــرايف من جولدســميث، 
لنــدن. بعــد إكــال دراســتها، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفرديــة 
ــون،  ــة فن ــالم كمدرّس ــق الس ــم إىل فيل ــل أن تنض ــة قب ــروض املحّكم والع
ثــم أصبحــت فيــا بعــد معلّمــة فنــون يف مدرســة ثانويــة يف شــيكاغو. 
ــوى  ــا محت ــج أيًض ــا تنت ــارة ديب بين ــة يف إم ــا كفنان تعمــل كريســتني حاليً

مســتقاًل لألعــال املتعلقــة بالطعــام.

Born in Sarajevo, Bosnia, Selma Catovic Hughes left her 
war-torn country in 1995, shortly before the culmination of 
the three-year conflict. She completed her Master’s degree
in Architecture at the University of Colorado – Denver in 
2005 and has since worked in architecture and design 
for over 20 years. Intrigued by the concept of beauty, the 
ritual of (un)veiling, and exploring the fine line between literal 
and phenomenal beauty, Selma has experimented on 
numerous mixed media projects of different scales, materials, and 
functionality. She is currently an adjunct faculty at the 
American University of Sharjah where she teaches Design
Foundations.

Kirsten Decker is an American artist living in Dubai. After completing
her BA in Studio Art at Wheaton College, Massachusetts, and 
Goldsmiths, London, she taught fine art in Ghana with the Peace 
Corps, Indonesia with an NGO, and  later in Chicago. Kirsten works 
with analog and digital photography as well as multimedia. She 
explores themes of nostalgia, childhood, and family and likes to 
create timeless images that reference the past. Kirsten is inspired 
by travel, music, memories, and vintage elements. Shecurrently
works as a freelance content creator and artist in Dubai.

 

سلمى شاتوفيتش هيوز

Selma Catovic Hughes 

@selmacatovichughes

كريستني ديكر 

Kirsten Decker 

@kirstensandsdecker
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برنامج تنسيق املعارض الفنية

RAKFAF Curatorial Development Program

يعــد برنامــج تنســيق املعــارض الفنيــة جــزًءا مــن جهــود املهرجــان لدعــم الشــباب والجيــل القــادم مــن املواهــب اإلبداعيــة يف دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ورســالة مؤسســة القاســمي لتعزيــز فــرص التطويــر التعليمــي واملهنــي يف اإلمــارة. إدراكًا ملــدى نــدرة 
الفــرص للتدريــب عــى تنســيق املعــارض والحاجــة إىل جيــل مــن القيّمــني املقيمــني يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لتبشــر 
ــه أربعــة  ــا إرشــاديًا مدت ــر املعــارض الفنيــة برنامًج ــا القادمــة، يقــدم برنامــج تطوي املشــهد اإلبداعــي املزدهــر يف الخمســني عاًم
أشــهر ملنســق شــاب محتمــل وفرصــة الســتضافة معرضــه كجــزء مــن مهرجــان رأس الخيمــة للفنــون البريــة العــارش. بعــد عمليــة 
تقديــم تنافســية، يجــري املنســق املختــار جلســات أســبوعية 1-1 مــع فريــق القيّمــني يف معــرض الفنــون بجامعــة نيويــورك أبوظبــي 
مــع العمــل الفــردي الــذايت الختيــار األعــال الفنيــة للمعــرض وتنظيمهــا مــع فريــق املهرجــان عــى الرتكيــب واألعــال اللوجســتية 

ذات الصلــة. .

 ميكن العثور عى معرض برنامج تنسيق املعارض الفنية يف بيت 8.

The Curatorial Development Program is part of the Festival’s efforts to support young people and the next generation of 
creative talent in the UAE and the Al Qasimi Foundation’s mission to enhance educational and professional 
development opportunities in the Emirate. The Curatorial Development Program was founded in response to the 
sparsity of opportunities for curatorial training and the need for a generation of UAE-based curators to herald the 
blossoming creative scene into the next 50 years. It provided a four-month mentorship program to a young, 
prospective curator and an opportunity  to host their exhibition as part of the 10th annual Ras Al Khaimah Fine Arts Festival. 
Following a competitive application process, the selected curator undertook weekly 1-1 sessions with the NYU 
Abu Dhabi Art Gallery’s Curatorial Team alongside individual self-paced work to select and curate their
exhibition’s artwork before working with the RAKFAF team on its installation and related logistical work. 

The RAKFAF Curatorial Development Program exhibition can be found in Bayt 8.
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ــا للمعــارض العلميــة  تأســس رواق الفــن بجامعــة نيويــورك أبوظبــي (NYUAD) يف عــام 2014، وهــو أول معــرض جامعــي يف الخليــج يضــم برنامًج
والتجريبيــة. يســعى الربنامــج إىل رســم خريطــة ملناطــق وأفــكار جديــدة مــن خــالل تقديــم معــارض لفنانــني وقيّمــني وعلــاء معــرتف بهــم دوليًــا يف 
مســاحته الرئيســية. مســاحة املــرشوع، هــي صالــة فنيــة ملجتمــع الجامعــة، والفنانــني الناشــئني والقيّمــني. يقــع رواق الفــن يف جامعــة نيويــورك 
أبوظبــي، وينحــدر املجتمــع مــن أكــر مــن 115 دولــة، ينظــم رواق الفــن برامــج عامــة مجانيــة وجــوالت إرشــادية بالتزامــن مــع معارضــه الرائــدة. كــا تنتــج 
منشــورات علميــة، والتــي تعــد جــزًءا أساســيًا مــن إطارهــا التنظيمــي وتعكــس رســالتها األكادمييــة. بشــكل جاعــي، مــع غرفــة القــراءة يف املعــرض، 

تفتــح هــذه املســاحات الرتحيبيــة والحميمــة فرًصــا فنيــة وتبــدأ حــواًرا إقليميًــا ودوليًــا.

Established in 2014, The NYU Abu Dhabi (NYUAD) Art Gallery is the Gulf’s first and only university gallery with a program of 
scholarly and experimental museum exhibitions. The program seeks to map new territories and ideas through presenting 
exhibitions by internationally established artists, curators, and scholars at its main space. Its auxiliary venue, the Project Space, 
is an exhibition laboratory for the university community, and for emerging artists and curators. Situated within NYU Abu 
Dhabi, the community of which hails from over 115 countries, The Art Gallery organizes free public programs and guided tours in 
conjunction with its groundbreaking exhibitions. It also produces scholarly publications, which are a core part of its curatorial frame 
and reflect its academic mission. Collectively, with the Gallery’s Reading Room, these welcoming, intimate spaces open up artistic 
opportunities and initiate regional and international dialogue.

ــة  ــة مبدع ــة ومصمم ــل كباحث ــي تعم ــدة، وه ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــوريش يف دول ــي س ــأت أبرام ــدت ونش ول
ــم يف  ــد الوطنــي للتصمي ــن املعه ــكاين م ــم امل ــارض والتصمي ــة يف املع ــى درجــة علمي ــة ع ــد. حاصل مــن الهن
ــا كمســاعد مكتبــة يف مركــز جميــل للفنــون. يركــز عملهــا عــى األنظمــة املكانيــة  أحمــد آبــاد، الهنــد، وتعمــل حاليً
والرديــة التــي تستكشــف الفــروق الدقيقــة والتجــارب البرشيــة. ويســعى إىل فهــم مــا يجعلنــا “نحــن” مــن خــالل 
ــام  ــة. يف ع ــم األنظم ــق، وتصمي ــاريع التوثي ــة، ومش ــات التنظيمي ــم، واملارس ــوث التصمي ــاريك وبح ــن التش الف
ــات الصحــة  ــة لتحقيــق تصميــم اجتاعــي يف رسدي 2019، أسســت أبرامــي White Lines Collective، وهــي رشك

ــارة املحادثــة مــن خــالل املارســات اإلبداعيــة. العقليــة والطــرق املختلفــة إلث

Born and raised in the UAE, Abhirami Suresh is an Indian creative researcher and designer. She holds a 
degree in Exhibition & Spatial Design from the National Institute of Design in Ahmedabad, India, and 
currently works as a Library Assistant at Jameel Arts Centre. Her work focuses on spatial and narrative 
systems that explore the nuances of human experiences. It seeks to understand what makes us ‘us’ 
through participatory art and design research, curatorial practices, documentation projects, and 
systems design. She also writes, photographs, and makes sketchbook collages. In 2019, Abhirami 
founded the White Lines Collective, a social design inquiry into narratives of youth mental health and 
ways to provoke conversation through creative practices.

أبرامي سوريش

Abhirami Suresh
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ــول  ــر ح ــم قص ــاء فيل ــارايت) إلنش ــم إم ــة (25000 دره ــاًل بقيم ــالم متوي ــمي لألف ــة القاس ــة مؤسس ــدم منح تق
مواضيــع ذات صلــة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومنطقــة الخليــج. مُتنــح املنــح ســنويًا مــن خــالل عمليــة تقديــم 
تنافســية ويتــم عــرض األفــالم املُنتجــة ألول مــرة يف مهرجــان رأس الخيمــة للفنــون البريــة يف العــام التــايل.

Al Qasimi Foundation Film Grants provide modest start-up funding (25,000 AED) to create short films 
on topics relevant to the United Arab Emirates and broader Gulf region. Grants are awarded annually 
through a competitive application process and the resulting films are premiered at the Ras Al Khaimah 
Fine Arts Festival the following year.

منحة األفالم

Film Grants
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شــرين أبــو عــوف مخرجــة مريــة نشــأت بــني مــر و دولــة اإلمــارات - يف بيئــة متعــددة الثقافــات تنعكــس يف 
ART TV، كتبــت وأخرجــت العديــد مــن األفــالم ومقاطــع الفيديــو  رؤيــة عملهــا. بعــد التدريــب يف ســكاي نيــوز و 
املوســيقية، مبــا يف ذلــك زهــرة الثلــج الــذي فــاز بجائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي قصــر يف مهرجــان أبوظبــي 
عمــل  يركــز   .2015 عــام  األطفــال  ألفــالم  الشــارقة  مهرجــان  يف  التحكيــم  لجنــة  وجائــزة   2014 عــام  الســينايئ 
شــرين عــى رسد القصــص الفريــدة واستكشــاف الوســائل املختلفــة وتجريبهــا للوصــول إىل رؤيتهــا اإلبداعيــة.

Sheren Abououf is an Egyptian filmmaker who grew up between Egypt and the UAE - a multicultural
environment reflected in her work’s vision. She holds a BFA from New York Film Academy and, after training 
at Sky News and ART TV, has written and directed several films and music videos, including Ice Flower,
which won Best Short Documentary at the Abu Dhabi Film Festival in 2014 and the Jury Award at the 
Sharjah Children Film Festival in 2015. Sheren’s work focuses on telling unique stories, exploring and 
experimenting with different mediums to reach her creative vision.

   شريين أبوعوف 

Sheren Abououf    

@shereen_abououf

حياة

تربــوي  درامــي  فيلــم  عــن  عبــارة  هــو  حيــاة  فيلــم 
يستكشــف الصلــة بــني الصحــة النفســية والجســدية. وهــو 
يتتبــع التحــول الذهنــي لــرؤى أثنــاء عالجهــا مــن الرطــان 
بفضــل صداقتهــا مــع زميلتهــا املريضــة حيــاة. يوثــق فيلــم 
حيــاة رصاع إحــدى الفتيــات مــع مــرض الرطــان ومــا يرتتــب 
أهميــة  إىل  إشــارة  يف  نفســية،  صعوبــات  مــن  عليــه 
الصحــة النفســية والتفكــر يف موضوعــات األمــل والحيــاة 

ــث. والبع

Hayya

Hayya is an educational drama exploring the link 
between mental and physical health. It follows Ruaa’s
transformation of mind during her cancer treatment 
thanks to her friendship with fellow patient Hayat 
(”Life“ in Arabic). Hayya documents one girl’s struggle
with cancer and its consequential mental health 
difficulties, alluding to the importance of mental 
well-being and reflecting on themes of hope, life, and 
rebirth.

   أحمد الظنحاين 

Ahmed Al Dhanhani

@aar98

ــة.  ــات عام ــص عالق ــان تخص ــة عج ــالم بجامع ــة اإلع ــب يف كلي ــو طال ــا 1998، وه ــد دب ــن موالي ــو م ــاين ه ــد الظنح أحم
لــدى أحمــد العديــد مــن التجــارب بــني التمثيــل والكتابــة واإلخــراج، كــا شــارك يف العديــد مــن املهرجــان املحليــة 
والدوليــة عــى صعيــد املــرح واألفــالم القصــرة مبــا يف ذلــك أيــام الشــارقة املرحيــة ومهرجــان الفجــرة الــدويل 
ــان ديب  ــي يف مهرج ــص مرح ــل ن ــزة أفض ــى جائ ــد ع ــل أحم ــة يف األردن. حص ــة الثقافي ــام العقب ــا، وأي للمونودرام

ــدأ.  ــة ص ــن مرحي ــباب يف 2018 ع ــرح الش مل

Ahmed Al Dhanhani is an Emirati theater and filmmaker born in Dibba, UAE. He is currently a student at the 
College of Mass Communication – Ajman University majoring in Public Relations. Ahmed is a multitalented 
filmmaker with experience in acting, writing, and directing. He has participated in several local and 
international festivals for theater and short film, including Sharjah Theatre Days, Fujairah International 
Monodrama Festival, and Aqaba Traditional Arts Festival in Jordan. Ahmed won the Best Theatrical Script 
award at the Dubai Festival for Youth Theatre in 2018 for his play Rust.

املسيلة

مدينــة تحتضنهــا الجبــال ولكــن الحيــاة جمــدت يف عــني 
صاحبهــا ســامل، فــال رزق نبــات وال بركــة يف بــر، يــودع 
زوجتــه حمــدة للبحــث عــن حيــاة خــارج هــذه األرض القفــار، 
راجيــاً املــوىل عــز وجــل أن يحفــظ أرستــه الصغرة.وتبقــى 
زوجتــه حمــدة تتــرع للــه لهطــول االمطــار وعــودة زوجهــا 

لهــا.

Water Stream

Drought has created a wasteland of the town 
Masila where it has not rained for many years. 
Desperate for his family’s survival, Salem leaves 
his wife Hamda and newborn baby at home 
to search the vast desert for water and life. While 
Hamda prays for rainfall and his safe return, 
Salem risks everything to secure his family’s 
survival and prosperity. Their life is in the hands of 
Allah and his mercy.
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تســمح منحــة الفنــان املقيــم التــي تقدمهــا مؤسســة القاســمي للفنانــني املحليــني والدوليــني الزائريــن بإنتــاج 
أعــال جديــدة واملشــاركة يف التبــادل الثقــايف مــع مجتمــع إمــارة رأس الخيمــة. يتــم تشــجيع الفنانــني الزائريــن 
عــى اســتنباط اإللهــام مــن دولــة اإلمــارات أثنــاء عملهــم يف مشــاريع شــخصية ومشــاركة مواهبهــم مــع 

املجتمــع املحــي مــن خــالل قيــادة ورش عمــل ودروس فنيــة.

ميكن العثور عى معرض منحة الفنان املقيم يف بيت 9.

The Al Qasimi Foundation’s Artist-in-Residence Grant allows visiting local and international artists to 
produce new works and engage in cultural exchange with the Ras Al Khaimah community. Visiting 
artists are encouraged to draw inspiration from the Emirates as they work on personal projects and 
share their talent with the local community by leading art workshops and classes.

The Artist-in-Residence artwork can be found in Bayt 9.

منحة الفنان املقيم

Artist-in-Residence Grant
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ليونــاردو مونتويــا هــو فنــان كولومبــي أمريــي ولــد يف ميديلــني، كولومبيــا. بــدأ دراســته الرســمية للرســم يف ســن 
ــام  ــني يف ع ــه األول يف ميديل ــام معرض ــة. أق ــون الجميل ــة Eladio Vélez للفن ــق مبدرس ــل أن يلتح ــرشة قب ــة ع الحادي
1991.هاجــر ليونــاردو إىل الواليــات املتحــدة يف عــام 1998. وقــد بــدأ مجموعتــه الشــهرة Diva، وهــي مجموعــة 
وســائط مختلطــة تستكشــف متكــني املــرأة مــن خــالل األلــوان النابضــة بالحيــاة والتأثــرات ثالثيــة األبعــاد، يف عــام 2015 
ــالل  ــام 2018. وخ ــة لع ــون البري ــة للفن ــان رأس الخيم ــادس ملهرج ــنوي الس ــان الس ــان الفن ــزة فن ــاردو بجائ ــاز ليون ف
إقامتــه التــي اســتمرت ثالثــة أشــهر يف أوائــل عــام 2021، قــّدم ليونــاردو 12 عمــاًل فنيـًـا متعــدد الوســائط لتصويــر التنــوع 
ــع،  ــر الواق ــرى لتصوي ــام األخ ــواد الخ ــل وامل ــرز والرم ــى والخ ــتخدام الح ــدة. باس ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم يف دول
ــاردو  ــب ليون ــرأة، ويرح ــني امل ــني ومتك ــني الجنس ــاواة ب ــايف واملس ــوع الثق ــات التن ــاردو موضوع ــل ليون ــف عم يستكش

بجمهــوره للمشــاركة يف أعالــه الفنيــة مــن وجهــات نظــر مختلفــة.

Leonardo Montoya is a Colombian-American artist born in Medellin, Colombia. He held his first 
exhibition in 1991 and won his first mural commission at the Cinema Las Américas a year later before 
emigrating to the United States in 1998. He began his renowned Diva collection, a mixed-media 
collection that explores female empowerment through vibrant color and three-dimension effects, 
in 2015 and went on to win the Artist of the Year award at the 2018 edition of RAKFAF. During his 
three-month residency in early 2021, Leonardo painted 12 mixed-media artworks to portray the diversity 
of the UAE. Using pebbles, beads, sand, and other raw materials to depict reality, Leonardo’s work 
explores themes of cultural diversity, gender equality, and the empowerment of women.

     ليوناردو مونتويا

Leonardo Montoya 

@orlemoon

نافذة عى الروح
 Window to the Soul

األب وابنه
Father and Son

اللحظة الحالية
Present Moment
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المعرض الفني 
Exhibition Artwork

ملزيد من املعلومات حول الفنانني واألعال الفنية ، قم بزيارة Scan.art واتبع اإلرشادات.
For more information about the artists and artworks, visit scan.art and follow the directions.

األعال الفنية التي تم عرضها يف املهرجانات السابقة
Artworks featured in previous festivals

بعض الفنانني لديهم أكر من عمل فني معروض يف املهرجان
Artists have more than one artwork displayed at the Festival



التقاطع و المساحة المفتوحة
 Open Space and Intersection

This section of the exhibition invites us to resettle, 
reorientate, and prepare for our journey through the 
10th annual Ras Al Khaimah Fine Arts Festival. From 
the COVID-19 pandemic to generational change to 
experimental depictions of nation and terrain, the 
Open Space and Intersection provides a crossroads 
of interpretations of The Journey. Ruminating on the 
journey through, space, time, and personal growth 
on both micro and macro levels, it welcomes us to 
the exhibition by asking us to come curious, open, 
and with a creative spirit.

يدعونــا هــذا القســم مــن املعــرض إىل إعــادة التوطــني 
وإعــادة التوجيــه واإلعــداد ملســرتنا خــالل مهرجــان رأس 
الخيمــة للفنــون البريــة الســنوي العــارش. مــن جائحــة 
كوفيــد- 19  إىل تغــر األجيــال إىل التصويــر التجريبــي 
والتقاطــع  املســاحة  هــذه  توفــر  والتضاريــس،  لألمــة 
يف  بالتفكــر  املســرة.  لتفســرات  طــرق  مفــرتق 
املســرة عــرب املــكان والوقــت والنمــو الشــخيص عــى 
املســتويني الجــزيئ والــكي، يرحــب بنــا يف املعــرض 
مــن خــالل مطالبتنــا بالفضــول واالنفتــاح والــروح اإلبداعية.
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التقاطع و املساحة املفتوحة 
   Open Space and Intersection

يوسف البادي | السودان | رحلة القر
Yousif Albadi | Sudan | The Palace Journey

  |  @ joe.albadi

يوسف الزعايب | اإلمارات العربية املتحدة |
إرث جدودنا

Yousef Al Zaabi | United Arab Emirates | 
Our Ancestors’ Legacy

   |  @yousefalzaabi

أرشف كسيسية | الجزائر، فرنسا | التاريخ عرب البالط 
Ashraf Kessaissia | Algeria, France | History Through Tiles

 @htiles.ceramic

 يوشيتا أحمد | سريالنكا | أساء الله الحسنى
Yoshita Ahmed | Sri Lanka | 99 Names of Allah 

 @yoshita70
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 شياء القحطاين | البحرين | عائلتي الصغرة
وكورونا - األب

Shayma Al Qahtani | Bahrain | My Small 
Family & Corona - Daddy

 |  @arts.seen

 التقاطع و املساحة املفتوحة
Open Space and Intersection   

سونو سلطانيا | الهند | النهاية 
Sonu Sultania | India | Infinity 

  |  @sonusultaniaa

ساجني ساسدران | الهند | رحلة - جبال يرب
Sajin Sasidharan | India | Journey - Jabal Yabir 

Mountains 
 @sajin_sasidharan

ياسمني شوتري | أملانيا  | كل رحلة تحي قصة
Yesmin Choutri | Germany | Every Journey 

Tells a Story
 |  @yuvikagargart
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ماريو بيجاغان كارديناس | الفلبني | تراث اإلمارات 1
Mario Bejagan Cardenas | Philippines | Emirates Legacy 1

 |  @mariocardenas.photography

شكري الطياب | السودان | القائد ,األب: الشيخ زايد
Shukri Eltayap | Sudan | The Leader, the Father: 

Sheikh Zayed
 |  @Shokri_2030

لويس سوتو | غواتياال | قلعة الكندورة 
Luis Carlos Soto Ruiz | Guatemala | Kandura Fort 

 @luca_sr1

التقاطع و املساحة املفتوحة 
   Open Space and Intersection



Bayt 1 بيت 
This section of the exhibition meditates on themes 
of age and time, discovering the many ways 
nostalgia interacts within our lives, cultures, and 
spaces. Juxtaposing time periods while presenting 
scenes of youth and youthfulness, Bayt 1 reflects 
on the relentlessness of change and asks us to 
consider what is lost, what is gained, what is 
missed, and what is forgotten, while considering
who bears witness to the transience of time.

يتأمــل هــذا القســم مــن املعــرض يف موضوعــات العمــر 
والوقــت، ويكتشــف الطــرق العديــدة التــي يتفاعــل بهــا 
الحنــني إىل املــايض بــدون حياتنــا وثقافاتنــا ومســاحاتنا. 
يتأمــل بيــت 1 يف قســوة التغيــر ويطلــب منــا النظــر يف 
ــذ  ــع األخ ــي، م ــود، واملن ــب، واملفق ــاع، واملكتس الضي

يف االعتبــار مــن يشــهد عــى زوال الزمــن.
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بيت 1 
Bayt 1

عيىس الراف | الكويت  | الرجوع بالزمن 
Esa Alsarraf | Kuwait | Back in Time

 @Esaj.photography

مارك وسيم | مر | الرحلة إىل املستقبل 
Marc Wassim | Egypt | Travel to the Future 

 @marcwassim_photography

ماريا خوري | اإلمارات العربية املتحدة | األلعاب  
Mareya A. Khouri | United Arab Emirates | The Arcade - Reverie 

 @mareyyya

ماري نوليم مايب | الفلبني | أصنع رحلتك 
Mary Nhoileem Maypa | Philippines | Create Your Journey 

 @nochiephotography
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مديه التميمي | اإلمارات العربية املتحدة | 
استقالل املراسالت

Medyyah Altamimi | United Arab Emirates | 
Mailing Independence

  @Medyyah

فيكتوريا فينيكافا | بيالروسيا | قر الحصن: الشاهد الصامت عى منو وتطور أبوظبي
Viktoryia Vinnikava | Belarus | Qasr Al Hosn: The Silent Witness of 

Abu Dhabi’s Growth and Development
 @vinnikava

ألكساندرا شيدالك | بولندا  | خارج الصندوق 
Aleksandra Szydlak | Poland | Out of the Box 

 @alexandraview_photographer

بيت 1 
Bayt 1



OVER 42 YEARS OF EXCELLENCE

Owned by the government of Ras Al Khaimah in the United Arab Emirates, Stevin Rock is one of the
largest quarrying companies in the world with a total production capacity with sister company RAK Rock
of over 80 million tons per year of high quality limestone, dolomite and gabbro for the construction,
cement, steel, chemical, glass and mining industries and with total reserves of over 4.5 billion tons.

STEVIN ROCK LLC
P.O. Box 559 - Ras Al Khaimah - United Arab Emirates
Email : stevin@emirates.net.ae
Tel : +971 7 258 8666 - Fax: +971 7 258 8777

www.stevinrock.ae



سكة إىل بيت 2  
Sikka to Bayt  2

The pathway between Bayt 1 and 2 explores both 
a more literal sense of journey, that of physical 
movement, and a nuanced conceptualization of 
it, the constant evolution of culture, both through 
the lens of the UAE and its traditions. From the 
navigation of the region’s sweeping deserts to 
the interplay of gender and generation with 
traditional spaces and activities, this section of the 
exhibition presents a range of works that asks us 
to consider the romantic view of the UAE journey.

تستكشــف الســكة بــني البيــت 1 و 2 كالً مــن اإلحســاس 
والتصــور  الجســدية،  الحركــة  أي  باملســرة،  الحــريف 
الدقيــق لهــا، والتطــور املســتمر للثقافــة، مــن خــالل 
العربيــة املتحــدة وتقاليدهــا.  عدســة دولــة اإلمــارات 
يقــدم هــذا القســم مــن املعــرض مجموعــة مــن األعــال 
التــي تطلــب منــا النظــر يف املنظــر العاطفــي ملســرة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مــن التنقــل يف صحــاري 
املنطقــة الشاســعة إىل التفاعــل بــني الجنســني والجيــل 

مــع املســاحات واألنشــطة التقليديــة.
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سكة إىل بيت 2 
 Sikka to Bayt 2

ألكساندرا شيدالك | بولندا | قوة النساء 
Aleksandra Szydlak | Poland | The Strength of Women 

 @alexandraview_photographer

دونيل غومران | الفلبني | الرحلة إىل الَعظَمة 
Donell  Gumiran | Philippines | The Journey to Greatness

 @donell_gumiran_photography
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سكة إىل بيت 2 
 Sikka to Bayt 2

هرموجينيس ماسانغكاي | الفلبني | ظل الجيل
Hermogenes Masangcay Jr. | Philippines | Shadow of Generation 

 |  @gene masangcay

جي هي كيم | كوريا الجنوبية | الرحالت 1
Ji-Hye Kim | South Korea | Journeys On 1

 @jihye_dubaiprintmaker

جيف توبنغ | الواليات املتحدة األمريكية | مسافرو الصحراء 
Jeff Topping | United States of America | Desert Travellers 

 @aztopping
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سبنر هوغ | اململكة املتحدة | الحلوى الضخمة 
Spencer Hogg | United Kingdom | Colussus Candy 

 @spencer.hogg

سكة إىل بيت 2 
 Sikka to Bayt 2



Bayt 2 بيت 
Each year, we reserve a Bayt for students in grades 
K-12 to provide an opportunity for talented and 
enthusiastic young people to share their creative 
work in the public sphere. We want to encourage 
our children and teenagers to explore the arts as 
a career, as a passion, and as an avenue to express  
themselves, form their  identity, and document 
their journey. This year, we’re exhibiting the 
work of 16 students from schools across the 
UAE with artists as young as 10 years old.

يف كل عــام، نقــوم بحجــز بيــت مخصــص للطلبــة مــن 
الثانويــة  املرحلــة  حتــى  و  األطفــال  ريــاض  مرحلــة 
واملتحمســني  املوهوبــني  للشــباب  فرصــة  لتوفــر 
ــال  ــجع األطف ــد أن نش ــة. نري ــم اإلبداعي ــاركة أعاله ملش
واملراهقــني عــى استكشــاف الفنــون كمهنــة وشــغف 
وكوســيلة للتعبــر عــن أنفســهم وتشــكيل هويتهــم 
ــا  وتوثيــق مســرتهم. نعــرض هــذا العــام أعــال 16 طالبً
مــن املــدارس يف جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة مــع فنانــني ال تتجــاوز أعارهــم 10 ســنوات.
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بيت 2 
Bayt 2

فاطمه العامري | اليمن | جيل 
بعد جيل

Fatima Al Aamri | Yemen | 
Generation After Generation

حيدر أمريثواال | الهند | الرحلة 
 Haider Umrethwala | India | 

The Journey 

 كارثيك راج كومار | الهند
| العودة للمنزل  

Karthik Rajkumar | India | 
Back Home 

أنرود سيفادا | الهند | رحلتي 
Anirudh Sivadas | India | My 

Journey 

أدرشي شودوري | الهند | رحلة 
التنوير والسعادة 

Aadishree Choudhury | India | 
The Journey of Enlightment and 

Happiness 

أميت سارما | الهند | الرحلة 
إىل تاج محل  

Amit Sarma | India | The 
Journey to the Taj Mahal 
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 نسيبة قازي | الواليات املتحدة 
األمريكية | من الهاوية

 Nusaiba Qazi | United States 
of America | From the Abyss 

ماريا أنجليكا تيجادا | الفلبني | 
حكاية كيف ومتى 

Maria Angelica Tejada | 
Philippines | The Story of 

How and Why

ماريا فيليسيتي فيجادا | الفلبني 
| رحلة اإلميان, األمل والحب 

Maria Felicity Tejada | 
Philippines | Journey to Faith, 

Hope, and Love 

مها الزعايب | اإلمارات العربية 
املتحدة | من اليابسة إىل 
الساء - من املايض إىل 

املستقبل 
Maha Al Zaabi | United Arab 

Emirates | Land to Sky, Past to 
Future 

بيت 2
Bayt 2

مورفاريد محمد | أفغانستان | 
أصوات البحر 

Morvarid Mohammad |
 Afghanistan | The Sounds 

of the Sea 

محمد خان | الهند | رحلة الحياة 
Mohammad Khan | India | 

Journey of Life 
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تانيشاكا شارما | الهند | التحول 
Tanishka Sharma | India | 

The Metamorphosis 

ألكساندر شيدالك | بولندا | 
نظرية اإلنسانية 

Aleksander  Szydlak| Poland | 
Theory of Humanity 

بيت 2 
Bayt 2

سرباش سلطانيا | الهند | رحلة 
امللك 

Sparsh Sultania | India | 
The Journey of the King  

شا الزعايب | اإلمارات العربية 
املتحدة | حياة اإلرث 
Shamma Al Zaabi | 

United Arab Emirates | 
The Heritage Life 

سيناث مانيكاندان | الهند | الرحلة 
من الرمادي إىل األخر 

Sainath Manikandan | India | 
The Journey from 

Gray to Green 



Bayt 3 بيت 
Bayt 3 explores the relationship between intimacy,
spirituality, imagination, and the self, revealing 
the interconnection of personal growth with the 
intangible world. Outside, we are invited to 
consider a journey of self-actualization through 
the ethereal and sublime, while inside we are 
invited to do so through reresentations of 
dreams and narratives. This section of the 
exhibition asks us to reflect on our deep-rooted 
values and uncover what drives our journey of 
personal growth.

الحميمــة  العالقــة  بــني  العالقــة   3 بيــت  يستكشــف 
والروحانيــة والخيــال والــذات، ويكشــف عــن الرتابــط بــني 
النمــو الشــخيص والعــامل غــر املــادي. يف الخــارج، 
نحــن مدعــوون للتفكــر يف رحلــة تحقيــق الــذات مــن 
خــالل املــادة البالســيمية الحيويــة للجســد، بينــا يف 
الداخــل نحــن مدعــوون للقيــام بذلــك مــن خــالل متثيــالت 
األحــالم والقصــص. يدعونــا هــذا القســم مــن املعــرض 
دوافــع  عــن  والكشــف  الراســخة  قيمنــا  يف  التفكــر 

الشــخيص. النمــو  يف  مســرتنا 
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بيت 3 
Bayt 3

أليكساندرا  كنيزيفيتش | البوسنة والهرسك | 
رحلة الحديث 

Aleksandra Nina Kneževic | Bosnia and 
Herzegovina | Journey of Conversation

  |  @nina.masina

عبر عادل | مر | قصة 
Abeer Adel | Egypt | Story 

  @abeer_adel_printmaker 

آيات الحاجي | اململكة املتحدة | جنني 
Ayat Alhaji | United Kingdom | Embryo

  @ayatalhaji 

أشفان قرييش | الهند | النعيم- الرحلة يف الداخل
Afshan Quraishi | India | Bliss - The

 Journey Within
 @afshanquraishi

ليندا هولر | جنوب أفريقيا | التغير  
Linda Hollier | South Africa | Change 

  |  @lindahollier
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بيت 3
Bayt 3

ناديا الهاشمي | اإلمارات العربية املتحدة | 
ملصقة عائلية 

Nadia Al Hashmi | United Arab Emirates | 
Family Collage 
  @nadi_a.x  

مرات فاطمة سليان | الهند | التدفق 
Masarratfatima Sulaiman | India | Flow 

 |  @artyzendesign
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زهرا  مويث | موريشيوس | رحلة الطائر دودو   
Zaahirah Muthy | Mauritius | The Journey of the Dodo

 @zaahirah_muthy

راخي ساواالين | إسبانيا | لقد جئت فرداً، لكنني 
أقف يف حدود عرشة آالف 

Rakhi Sawalani | Spain | I Come as One, but I 
Stand as Ten Thousand

  @desertartcollective

 بيسواروبا موهانتي | الهند | اجتياز الوضع الطبيعي 
الجديد: التصور 1  

Biswarupa Mohanty | India | Traversing the New 
Normal: Perception 1

  @monnerisms

بيت 3 
Bayt 3



Bayt 4 بيت 
Bayt 4 contextualizes our individual journey in the 
wider journey of the universe. From the unlimited 
expanse of the galaxy down to intricacies of social 
and environmental integration, we both act on 
and are acted upon by the universe we live in. This 
section of the exhibition builds a connection
between our dreams and ambitions and the
immeasurable, unfathomable potential of the 
universe, drawing on the symbolism of light and 
shadow, and asking us to consider where we hope 
our journey will lead. 

مســرة  يف  الفرديــة  ملســرتنا  ســياقًا   4 بيــت  يضــع 
إىل  وصــوالً  للمجــرة  الالمحــدود  االمتــداد  مــن  الكــون. 
تعقيــدات التكامــل االجتاعــي والبيئــي، نعمــل عــى 
ــه.  ــاًء علي ــرف بن ــه ونت ــش في ــذي نعي ــون ال ــاس الك أس
أحالمنــا  بــني  صلــة  املعــرض  مــن  القســم  هــذا  يبنــي 
ــن  ــي ال ميك ــاس والت ــي ال تُق ــات الت ــا واإلمكان وطموحاتن
ــل،  ــوء والظ ــة الض ــى رمزي ــاد ع ــون، باالعت ــا للك فهمه
ويطلــب منــا أن نفكــر يف املــكان الــذي نأمــل أن تقودنــا 

إليــه مســرتنا.



52

بيت 4 
Bayt 4

أماين مجيد | الواليات املتحدة األمريكية | أرسع من 
الصوت 1 

Amani Magid | United States of America | 
Supersonic 1 

  |  @mianalib

ناتاليا كونفوريت | فرنسا | إتباع القائد 
Natalya Konforti | France | Following 

the Leader 
 @glitchesandstitches

أنطونيو رينونشيو | إسبانيا | أريد أن أصبح 
ميي (الرحلة إىل حياة جديدة) 

Antonio Aragon Renuncio | Spain | 
I Wanna Be Messi (The Journey to a 

New Life)
 @antonioaragonrenuncio

أفصل حمزة | الهند | امليش 
Afsal Hamza | India | The Walk 

 @Afsalrbz

فلوريان كريشباومر | أملانيا | املجرة والفتاة 
Florian Kriechbaumer | Germany | The 

Girl and the Galaxy
  @djflore
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بيت 4
Bayt 4

صفية الطاير | اإلمارات العربية املتحدة | مسقط الرأس 
Safiyah Al Tayer | United Arab Emirates | Headplace 

 @safsblock

نيليا أزد | الهند | عنقاء 
Neelima Azad | India | Pheonix 

 @neelz.peace

روبا دوتا شوردي | الهند | البداية 
Rupa Dutta Chowdhury | India | The Beginning 

 @rupa-breath.art.live
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بيت 4 
Bayt 4

دون فرنيندا تابون | الفلبني | أساسيات الحياة 
Don Ferdinand Tabbun | Philippines | 

Basic of Life 
 @don_ferdinand_tabbun

كوداكوايش مانهوتوما | زميبابوي | 
انعكاس الشمس   
Kudakwashe Manhotoma | Zimbabwe | 
Reflecting the Sun 

 @utm_medium

يعقوب عي يوسف | الكويت | الحرية 
Yaqoub Ali Yousef | Kuwait | Freedom

 @theking80

سامل الصوايف | اإلمارات العربية املتحدة | 
الصحراء ومجرة درب التبانة 

Salem Al Sawafi  | United Arab Emirates | 
Desert and Milky Way

 @_alsawafi



Bayt 5 بيت 
الشوق و االنتاء:” عى تأثرات ما بعد الرشق يف

 الفن اإلرسائيي املعارص

بتنسيق شارون توفال

”Longing Be-longing:“ On Post-Orientalist Influences
 in Contemporary Israeli Art

Guest Curated by Sharon Toval
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بيت 5 
Bayt 5

دفنة شلوم | إرسائيل | من سلسلة “الطبيعة الثانية”
Dafna Shalom | Israel | From the series 

”Second Nature“
 dafnashalom.com

تال شوشات | إرسائيل | شجرة تفاح
مع سجادة 

Tal Shochat | Israel  | Apple Tree 
with Carpet 

 @tal.shochat

أمرة زيان | دروز إرسائيي | حجاب سيلف 
بورتريه

Ameera Zyian | Druze Israeli |
Veil - Self Portrait 

 he.amira-ziyan.com

ريدة أدون | فلسطني ، إرسائيل | امرأة بال اسم 
Raida Adon | Palestine, Israel | A 

Woman Without a Name
 @raida.adon

ارم اهاروين | إرسائيل | سلسلة الكائنات 
االنتقالية:إبريق الشاي 

R’m Aharoni | Israel | Transitional Objects 
Series: Tea Pitcher 
 reemaharoni.com

ارييل فان سرتاتن | هولندا ، إرسائيل | الشيخ 
جدعون أبو سبيت ، تشتت قرب الحورة

Ariel Van Straten | Netherlands, Israel | 
Sheikh Gideon Abu Sbit, Dispersion Near Hura 

 arielvanstraten.com
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بيت 5
Bayt 5

مايت املاالش | إرسائيل | بال عنوان (أبيجيل) 
Mati Elmaliach | Israel | Untitled (Abigail) 

 matiel.com

جيل ديسيانو بيتون | إرسائيل | الواحة 
Gil Desiano Bitton| Israel | Waha

 @gilbitton_art

إيال سيغال | إرسائيل | سمك 
(سباروس أوراتا)

Eyal Segal | Israel | Fish (Sparus aurata)
 eyalsegal.com
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بيت 5 
Bayt 5

دفنة شالوم | إرسائيل | الفصل األول من ثالثية “األيام املخيفة” 
Dafna Shalom | Israel  | First chapter of ”Fearful Days“ trilogy 

2:55 min
 dafnashalom.com

تال سوشات | إرسائيل | فيلم عائي 
Tal Sochat | Israel | Family Movie

11:51 min
 @tal.shochat

جوزيف يوسف دادون | فرنسا ، إرسائيل | خبز إغريقي
Joseph Yossef Dadoune | France, Israel | PITTAS 

05:03 min
 josephdadoune.net



سكة إىل بيت 6  
Sikka to Bayt 6

The UAE, Ras Al Khaimah, and Al Jazirah Al 
Hamra in particular have always had a strong 
relationship with the sea. The pathway to Bayt 6 
recontextualizes this relationship, unveiling the
way the heritage of the sea remains alive today 
through traditional vessels being used for sport, 
and leisure dinghies being used to imagine
fantastical migration. This section of the exhibition
asks us to consider both our relationship with our 
heritage and how sea-faring trade, migration, and
other cross-continental journeys has shaped the 
world today.

لطاملــا كانــت لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وإمــارة 
رأس الخيمــة والجزيــرة الحمــراء عــى وجــه الخصــوص 
عالقــة قويــة بالبحــر. الســكة إىل بيــت 6 تعيــد صياغــة 
هــذه العالقــة، وتكشــف النقــاب عــن الطريقــة التــي يظــل 
بهــا تــراث البحــر حيــاً اليــوم مــن خــالل الســفن التقليديــة 
التــي  الرتفيــه  وقــوارب  الرياضــة،  يف  املســتخدمة 
تســتخدم لتخيــل الهجــرة الخياليــة. يدعونــا هــذا القســم 
ــف  ــا وكي ــا برتاثن ــن عالقتن ــر يف كل م ــرض بالنظ ــن املع م
ســاهمت التجــارة البحريــة والهجــرة والرحــالت األخــرى 

ــوم. ــامل الي ــكيل الع ــارات يف تش ــرب الق ع
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سكة إيل بيت 6 
 Sikka to Bayt 6

سبنر هوغ | اململكة املتحدة | امللك كارلوس وكوزمو 
Spencer Hogg | United Kingdom | King Karlos and Kozmo

 @spencer.hogg
أرشف العمره | األردن | مسرة النواخذة 1

Ashraf Alamra | Jordan | The Journey of the Ship Captain 1
   |  @ashrafphoto2012

روجر ألفونسو | الفلبني | سباق الداو 
Roger Alfonso | Philippines | Dhow Racing 

 @rogeralfonso



Bayt 6 بيت 
This section of the exhibition explores the meaning
of home in the context of internationalism and 
COVID-19. For the expatriate population in the UAE, 
the feeling of permanent temporariness is familiar 
to many, and international travel for repatriation 
and leisure is an integral part of life. Bayt 6 presents
a series of works that asks us to consider
our definition of home and ponder how the effects 
of COVID-19 have changed our relationship with 
home and travel.

يستكشــف هــذا القســم مــن املعــرض معنــى الوطــن 
يف الســياق الــدويل وكوفيــد - 19. بالنســبة للمغرتبــني 
حالــة  تعــد  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف 
ــرب  ــث يعت ــن، حي ــا للكثري ــعوًرا مألوفً ــم ش ــت الدائ املؤق
الســفر الــدويل للعــودة إىل الوطــن أو الرتفيــه جــزًءا ال 
يتجــزأ مــن الحيــاة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 
يقــدم بيــت 6 سلســلة مــن األعــال التــي تطلــب منــا 
النظــر يف تعريفنــا للوطــن والتفكــر يف كيــف غــّرت 

تأثــرات كوفيــد- 19 عالقتنــا مــع الوطــن والســفر.
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بيت 6 
Bayt 6

برايث سهرا | الهند | ألغيت 
Brithi Sehra | India | Cancelled 

 @clubsodacousin

ليبي وادحاوان | الهند | ما هو املنزل ؟ 
Lipi Wadhawan | India | What is Home? 

 @lipi_artt

ماريا مرغنت | الهند | مربوزة بالخارج 
Marya Merchant | India | Framed Out 

 @maryamerchant

يونغ هي يوون | كوريا الجنوبية | الحياة الدائرية
Young Hye Yoon | South Korea | The Carousel of Life 

 @ younghye_grace

نوال التميمي | اإلمارات العربية املتحدة | درب 
Nawal  Al Nuaimi | United Arab Emirates | Darb 

 @Walkin.travsty
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بيت 6
Bayt 6

شيلبي جني | الهند | أحلق بعيداً 
Shilpi Jain | India | Fly Away

 @shilpihookedonart

إميان برزادا | باكستان | البطاقات الربيدية 
Emaan Pirzada | Pakistan | Postcards 

 @emaanpizada__

زايد داوود | مر | ملحة عن مدينة العني 
Zayed Dawood | Egypt | A Glimpse into Al Ain 

  @zayeddawood
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بيت 6 
Bayt 6

ريبيكا بريرا | الربتغال | الرحلة والسدو 
Rebecca Pereira | Portugal | The Sadu and

 the Journey
 @rebeccacrystalpereira

غوانيو شني سانديرس | الصني، اململكة املتحدة | 
املعرفة عرب الزمن

Guanyu Chen-Sanders | China, United 
Kingdom | Knowledge Through Time

 @Guanyu_Chen_Sanders

مريسول غريجالفا | اإلكوادور، اململكة املتحدة | الصيّاد 
Marisol Grijalva | Ecuador, United Kingdom | The Fisherman 

 @artisticabymarisol

أحمد سليان | الهند | رؤية اإلمارات ورحلتها إىل الفضاء 
Ahamed Sulaiman | India | UAE Vision and Journey to Space



سكة إىل بيت 7  
Sikka to Bayt 7 

The Pathway to Bayt 7 creates a juxtaposition 
of past and future, revealing a narrative that 
chronicles the UAE’s expanding frontier from the 
empty quarter to Mars and beyond. Characterizing 
the nation’s traditions alongside modern and 
future interpretations of the UAE today, this section 
of the exhibition takes us on a journey of 
generational change, first depicting historical 
and contemporary figures and practices before 
exploring the country’s place in the 21st century as 
we near Bayt 7. It asks us to contemplate what kind
of nation we want to build for tomorrow and future 
generations.

املــايض  بــني  تجــاوًرا   7 بيــت  إىل  الســكة  تخلــق 
واملســتقبل، وتكشــف عــن قصــة تــؤرخ توســيع حــدود 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن الربــع الخــايل إىل 
ــا  ــة جنبً ــد األم ــف تقالي ــالل وص ــن خ ــده. م ــا بع ــخ وم املري
إىل جنــب مــع التفســرات الحديثــة واملســتقبلية لدولــة 
ــا هــذا القســم  اإلمــارات العربيــة املتحــدة اليــوم، يأخذن
ــور أوالً  ــث يص ــال، حي ــر األجي ــة تغ ــرض يف رحل ــن املع م
قبــل  واملعــارصة  التاريخيــة  واملارســات  الشــخصيات 
استكشــاف مكانــة الدولــة يف القــرن الحــادي والعرشيــن 
ــوع  ــر يف ن ــا التفك ــب من ــت 7. يطل ــن بي ــرب م ــن بالق ونح
األمــة التــي نريــد أن نبنيهــا مــن أجــل الغــد واألجيــال 

القادمــة.
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سكة إىل بيت 7 
 Sikka to Bayt 7

أسان بارمانوف | طاجيكستان | صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  

Asan Parmanov | Tajikistan | His Highness 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan 

   |  @ asan_fn_arts

عبدالله لطفي | اإلمارات العربية املتحدة | 
رحلة اإلمارات يف السنوات الخمسني املاضية

Abdullah Lutfi | United Arab Emirates | 
UAE’s 50th Year Journey - Past 

   |  @ abdullalutfi

آنا ليز كوردينو | االكوادور | تنشأ 
Ana Liz  Cordero | Ecuador | Arise 

 @alc.artstudio

أبوبكر عبدالنظر | الهند | إقالع 
Abubakker Abdul Nazeer | India | Take Off 

 @abnazgd 

املودينا أنقوسو | اسبانيا | الطائرات الورقية 
Almudena Angoso | Spain | Paper Plains 

 @ tres_ases_artist

أمل مراجكار | الهند | أرض الرشف 
Amal Mirajkar | India | The Land of Honor

  @ amal_mirajkar
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سكة إىل بيت 7 
 Sikka to Bayt 7

ظبية القبيي | اإلمارات العربية املتحدة | عذاب االنتظار 
Dhbaya Al Qubaisi | United Arab Emirates | The Agony of Waiting 

 @ Dhbaya.alq

تيش ناكانو | اليابان | العامل املثايل 
Chie Nakano | Japan | Perfect World 

 @chienakano.art

خولة أبو صالح | سوريا | رؤية زايد 
Khawla Abu Saleh | Syria | Zayed Vision

 @ khawlaabousaleh

  بودي جاديانو | الفلبني | مرور الحكمة
Buddy Gadiano  | Philippines | 
Passing of Wisdom

 @buddygadiano
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سكة إىل بيت 7 
 Sikka to Bayt 7

عبدالرحمن الدرك | االمارات العربية املتحدة | املرشوع
Abdulrahman Aldark | United Arab Emirates | The Venture

  @ab_aldark

شارون ليندينفيلد | الواليات املتحدة األمريكية | 
آيات الطائرة 2 

Sharon Lindenfeld | United States of 
America | Airplane Verses 2
  |  @ lindenfeldsharon

نيشار محمد | الهند | الرتاث والثقافة 
من خالل عيني 

Nishar Mohamed | India | Heritage 
and Culture Through My Eyes

  |  @nisharmohammed

محمد نوفل | الهند | صنع حصر تقليدي 
Mohamed Noufal | India| Making 

Traditional Mat 
  |  @noufalphotography
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ياسمني نعيم | باكستان | رحلة تسمى الحياة 1
Yasmin Naeem | Pakistan | The Journey 

Called Life 1
  @yesmin.Cr

أتول باناس | الهند | االحتفال باملستقبل 2 
Atul Panase | India | Celebrating the Future 2

 @myinkpot

اسواريا راجييف | الهند | الساء هي 
البداية فقط  

Iswarya Rajeev | India | The Sky is Just 
the Beginning 

 @iswaryart

مانيويل فيليبي دونادو | الفلبني | إىل األمام  
Manuel Felipe Donado | Philippines | 

Onwards 
 @mitoxphpinoyxptxdoodler

سكة إىل بيت 7 
 Sikka to Bayt 7

مروان قاروط | لبنان | املني 1
Marwan Karout | Lebanon | The 

Forgotten 1
   |  @marwankarout.art  

ماريا الندبرغ | السويد | الرحلة إىل الداخل 
Maria Lundberg | Sweden | Journey Within 
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سكةإىل بيت 7 
 Sikka to Bayt 7

يوتا غولر | أملانيا  | رحلة هرمينا
Uta Goller | Germany | Hermina’s Journey 

 @ switchgg

فينود مادهافان | الهند | الرحلة 
Vinod Madhavan | India | The Journey 

 @ vinod.e.madavan

سعيد العادي | اإلمارات العربية املتحدة | عدنان الصغر 
Saeed Al Emadi | United Arab Emirates | Little Adnan 

 |  @saeedalemadi

ميغان مانجريكار | الهند | كش ملك  
Megha Manjarekar | India | Checkmate 

 @meghs_gallery



سكة إىل بيت 9
Sikka to Bayt 9 The walk towards Bayt 8 and 9 evokes a journey 

through time. From interpretations of science 
fiction to contemporary reimaginations of 
historical paintings, from the stories of human 
journeys to the the enduring force of our world 
and universe, this section of the exhibition
transforms a physical journey through the village 
into an allegorical journey through life and time. 
This range of works asks us to consider the
interplay and interconnection of our narratives and 
their place in the story of humanity and the planet. 

ــن  ــن. م ــرب الزم ــة ع ــتحر رحل ــت 8 و 9 يس ــو بي ــر نح الس
تفســرات الخيــال العلمــي إىل إعــادة تخيــل اللوحــات 
ــة إىل  ــالت البرشي ــص الرح ــن قص ــارصة، م ــة املع التاريخي
القــوة الدامئــة لعاملنــا وكوننــا، يحــّول هــذا القســم مــن 
ــة  ــة مجازي ــة إىل رحل ــرب القري ــدية ع ــة جس ــرض رحل املع
ــن  ــة م ــذه املجموع ــا ه ــب من ــت. تطل ــاة والوق ــرب الحي ع
رواياتنــا  بــني  والرتابــط  التفاعــل  يف  النظــر  األعــال 

ومكانتهــا يف قصــة اإلنســانية والكوكــب.
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سكة إىل بيت 9 
 Sikka to Bayt 9

توركان أميت سويل | تركيا | آخر رحلة استكشافية 
Turkan Umit Sule | Turkey | Last Expedition 

   |  @umits_art

روميو روبيس | الفلبني | محنة الشجعان 
Romeo Robis | Philippines | Plight of the Brave 

 @romyrobis_art

شاداب خان | الهند | رحلة إىل النجاح  
Shadab Khan | India | A Journey to Success

 @ artwork_of_shadab

كافيتا رسيرام  | الهند | الرحلة - خطوة 
إىل الخالص

Kavita Sriram | India | The Journey - Step 
to Salvation 
 @ kavzartz

تغريد املحرزي | اإلمارات العربية املتحدة | ابتكار 
Taghrid Almehrzi | United Arab Emirates | Creativity 

 @Akajojah

سبنر هوغ | اململكة املتحدة | مكعب 
رايدر 3 

Spencer Hogg | United Kingdom | 
Cube Rider 3 

 |   |  @spencer.hogg
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سكة إىل بيت 9 
 Sikka to Bayt 9

  ”Le Grand Bleu S&W Diptych 1“ | فالنتني باكارجيف  | هولندا
Valentin Bakardjiev | Netherlands | Le Grand Bleu S&W Diptych 1  

 |  @ valentinbakardjiev

غريس شيه | تايوان، الواليات 
املتحدة األمريكية | الغسق 

Grace Shieh | Taiwan, 
United States of America | Dusk 

   |  @grrrrrrrrs

نوير الهاجري | اإلمارات العربية املتحدة | حصاد 
Nuwair  Al Hejari | United Arab Emirates | Harvest

 |  @nuwair1999

شورتيكا غوسايف | الهند | الحياة يف املرتو  2 
Shrutika Gosavi | India | Life in the Metro 2 

 |  @shrutika.gosavi

فالنتينا أليكسيفنا | روسيا | خطوط الحياة 
Valentina Alexeevna | Russia | Stripes of Life 

 @valentina.alexeevna
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املجموعة | سوريا | تصحيح النهضة 
Collective | Syria | Redressing the Renaissance

 

كارين روتش | فرنسا | خطوط الرخام 
Karine  Roche | France | Marble Lines 

 |  @karinroche

سكة إىل بيت 9 
 Sikka to Bayt 9



Bayt 9 بيت 
As the final villa in the Festival, Bayt 9 reflects on 
the UAE and its 50 years as a nation. Including 
work from the Al Qasimi Foundation’s first 
Artist-in-Residence, this section of the exhibition 
celebrates the UAE’s history and the journey it has 
taken over the last half-century, considering the 
legacy of its people and meteoric globalization, and 
contemplating what the next 50 years will bring.

 9 بيــت  يعكــس  املعــرض،  يف  األخــر  البيــت  باعتبــاره 
مســرة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة و الخمســني 
ــان  ــن أول فن ــة م ــال فني ــك أع ــا يف ذل ــة. مب ــام كدول ع
القســم  هــذا  يحتفــي  القاســمي،  ملؤسســة  مقيــم 
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــخ دول ــرض بتاري ــن املع م
التــي قطعتهــا عــى مــدى نصــف القــرن  واملســرة 
املــايض، مــع األخــذ يف االعتبــار إرث شــعبها والعوملــة 
ــون  ــنوات الخمس ــتجلبه الس ــا س ــر في ــة، والتفك النيزكي

القادمــة.
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بيت 9 
 Bayt 9

أمجد بشر| السودان | إرثنا 
Amjd Basher | Sudan | Our Legacy

   |  @amjad_arts

ريبيكا بريرا | الربتغال | إىل أين نذهب ؟ 
Rebecca Pereira | Portugal | Where Do We Go From Here? 

 @rebeccacrystalpereira

بوجانا مارينكوفيتش باتشيليت | رصبيا، كرواتيا | طريق الحرير 
Bojana Marinkovic Bachelet | Serbia, Croatia | Silk Road 

 @paintings4i

جيسس راموس تيجادا | الفلبني | البهجة 
Jesus Ramos Tejada | Philippines | Felicity 

   |  @boomewam
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بيت 9 
 Bayt 9

ليوناردو مانتويا | الواليات املتحدة األمريكية، كولومبيا | اللحظة الحالية 
Leonardo Montoya | United States of America, Colombia | Present Moment 

   |  @Orlemoon

ناتايل جينا | فرنسا | الغروب األزرق 
Nathalie Guena | France | Sunset in Blue

|  |  @nathalieguenaducros
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بيت 9 
 Bayt 9

آنا مايكل بينافلوريدا | الفلبني | الخيال: هو طريق الكتشاف التنوع 
Anne Michelle Peñaflorida | Philippines | The Reverie: A Road That
Unfolds Diversity

 @artobsessionbyanz

كيزيستوف شيدالك | بولندا | كل يش بني يديك 
Kyzystof Szydlak  | Poland | All in Your Hands



Jebel Jais جبل جيس
Our satellite exhibition at the Jebel Jais Public 
Viewing Deck portrays a juxtaposition between 
the mountains and the city. Situated on the UAE’s 
highest peak, this exhibition presents a range of 
work that illustrates Ras Al Khaimah’s intimate,
longstanding connection with the Hajar mountains
alongside images of busy cities, youth, and 
modern struggles, creating a contrast that asks 
us to consider the spaces and locations we 
gravitate toward in modern times.

ــة  ــاهدة العام ــة املش ــر يف منص ــا املصغ ــور معرضن يص
يف جبــل جيــس تجــاوًرا بــني الجبــال واملدينــة. يقــع هــذا 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــة يف دول ــى قم ــرض يف أع املع
ــح  ــي توض ــال الت ــن األع ــة م ــدم مجموع ــدة، ويق املتح
األمــد  والطويــل  الحميــم  الخيمــة  رأس  إمــارة  ارتبــاط 
بجبــال الحجــر إىل جانــب صــور املــدن املزدحمــة والشــباب 
والنضــاالت الحديثــة، مــا يخلــق تبايًنــا يطلــب منــا التفكــر 
يف  إليهــا  ننجــذب  التــي  املواقــع  و  املســاحات  يف 

ــث. ــر الحدي الع
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جبل جيس 
 Jebel Jais

سالمه النعيمي | اإلمارات العربية املتحدة | الذنب 
Salama Al Nuaimi | United Arab Emirates | Guilt 
  |  |  @sal131520

ميالد جاليالن | إيران | عيون مفعمة باألمل 
 Milad Jalilian | Iran | Hopeful Eyes

|  @milad.jalilian.streetgraphy
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جبل جيس 
 Jebel Jais

يوسف الزعايب | اإلمارات العربية املتحدة | من قمم
جبل جيس

Yousef Al Zaabi | United Arab Emirates | From the Top 
of Jebel Jais

   |  @yousefalzaabi

فيصل الريس | اإلمارات العربية املتحدة | بال عنوان 
Faisal  Al Rais | United Arab Emirates | Untitled

 |  @faisalalrais
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Proud sponsor of

In support of local and em
erging artists.



 Marjan Island   جزيرة  المرجان
Our satellite exhibition on Marjan Island considers 
the UAE’s relationship with the sea. From the Dhow 
vessels used for fishing and trading to modern 
coastal development, the nation’s progress 
has been defined in part by its transforming 
relationship with the Arabian Gulf. Situated on 
Ras Al Khaimah’s premier island development, 
this exhibition augments its surroundings and 
encourages us to reflect on their beauty and 
serenity. Through depictions of traditional and 
contemporary scenes, it asks us to examine 
our relationship with the coast and sea and the 
sustainability of our impact on it. 

يركــز معرضنــا املصغــر يف جزيــرة املرجــان عــى عالقــة 
اإلمــارات بالبحــر. مــن الســفن الرشاعيــة املســتخدمة يف 
صيــد األســاك والتجــارة إىل التنميــة الســاحلية الحديثــة، 
عالقتهــا  خــالل  مــن  جزئيًــا  الدولــة  تقــدم  تحديــد  تــم 
ــرض يف  ــذا املع ــع ه ــريب. يق ــج الع ــع الخلي ــرة م املتغ
جزيــرة رأس الخيمــة الرائــدة يف التطويــر، يعــزز هــذا 
املعــرض محيطــه ويشــجعنا عــى التفكــر يف جالهــم 
التقليديــة  املشــاهد  تصويــر  خــالل  مــن  وصفاءهــم. 
واملعــارصة، يطلــب منــا هــذا املعــرض البحــث يف عالقتنــا 

ــه. ــا علي ــتدامة تأثرن ــر واس ــاحل والبح بالس

Proud sponsor of

In support of local and em
erging artists.
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جزيرة املرجان
 Marjan Island

ليزا بوستويك | الواليات املتحدة األمريكية | نزهة عى القارب 
Lisa Bostwick | United States of America | The Boat Outing 

 |  @lisabostwickfineart

مايا إستا | كندا | سوق ديب القديم 
Maya Esta | Canada | Dubai Old Souk Dhow 

 |  @maya_palette

زلتان فيليبوفيك | البوسنة والهرسك | بيت الدهو الثالث
Zlatan Filipovic | Bosnia and Herzegovina | 
Home Dhow 3 

 |  @zlatanfilipovic
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جزيرة املرجان
 Marjan Island

مارينا روسو | اليونان | الحنني للايض 1
Marina Roussou | Greece | Nostalgia 1

 |  marinaroussou.gr

فروكينا أرمينتا | الفلبني | األمل والوقت  
Veronica Armenta | Philippines | Time and Hope 

|  @veronicastudiogallery
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جزيرة املرجان
 Marjan Island

يوسف الزعايب | اإلمارات العربية املتحدة | عى ضفاف البحر
Yousef Al Zaabi | United Arab Emirates | On the Shores of the Sea  

 |  @yousefalzaabi



Films األفالم
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األفالم
Films

عى شفا شفرة | فجر العلمي | األردن
The Shave | Fajer Al Alami | Jordan

10 min
   @fajeralalami

كل يوم ما عدا يوم األحد | لويس كارلوس سوتو رويز | غواتياال
Every Day, Except Sunday | Luis Carlos Soto Ruiz | Guatemala

11 min 
   @luca_sr1



89

نور عيوين | ندى جاهد | األردن
Luminary | Nada Jahed | Jordan

9 min
  @nh.jpeg

ليش رسير يدي يف الصالة؟ | سارة الهاشمي | 
اإلمارات العربية املتحدة

Why Is My Grandfather’s Bed in Our Living 
Room? | Sarah Alhashimi | 

United Arab Emirates
7 min 

   @sarahmalhashmi

األفالم
Films

عومه | شعيب خطاب | العراق
Umah | Shoayb Khattab | Iraq

8 min
  @shoayb_khattab
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SPECIAL THANKS | شكر خاص  

 PARTNER SUPPLIERS | الرشكاء الداعمني

Al Jazirah Al Hamra Bayt Owners | أصحاب بيوت الجزيرة الحمراء   

   Ibrahim Mohammed Buotaba Al Zaabi | إبراهيم محمد بوعتابة الزعايب
   Saeed Al Urwa Al Zaabi | سعيد العروة الزعايب 

   Sheikha Rashid Abdul Rahman Al Zaabi | شيخة راشد عبدالرحمن املجر الزعايب 
   Mohammed Hassan Masoud Al Zaabi | محمد حسن مسعود الزعايب 

   Othman Mubarak Al Zaabi | عثان مبارك الزعايب 
Abdullah Abdulkarim & Abdulkarim Julfar | عبداللّه عبدالكريم و عبدالكريم جلفار  

Mohammad Al Zaabi | محمد الزعايب 

Sara Al Zaabi | سارة الزعايب 

Alfio Tommasini &Verzasca Foto Festival | Verzasca Foto ألفيو توماسيني و مهرجان

البخيتي للخدمات االعالمية وتنظيم المعارض
Al Bakheeti for Media Services & Organizing Exhibitions
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ــي  ــن التاريخ ــي املوط ــراء ه ــرة الحم الجزي
لقبيلــة الزعــاب. كانــت قريــة تقليديــة لصيــد 
يف  فجــأة  هجرهــا  يتــم  أن  قبــل  اللؤلــؤ 
أوائــل الســبعينيات. تعتــرب القريــة موطــن 
مهرجــان رأس الخيمــة للفنــون البريــة منــذ 
عــام 2019، ويف ســياق ترميمهــا املســتمر 
الحمــراء  الجزيــرة  تقــف  عليهــا،  والحفــاظ 
والفــن  الثقــايف  الــرتاث  بــني  كجــر  اآلن 

املعــارص.

Al Jazirah Al Hamra, meaning ”the Red 
Island“ in English, is the historic home 
of the Al Zaabi tribe. It was a traditional
pearling village before being abruptly 
abandoned in the early 1970s. The 
Ras Al Khaimah Fine Arts Festival has 
called the village home since 2019 
and, in its continued restoration and 
conservation, Al Jazirah Al Hamra now 
stands as a bridge between cultural 
heritage and contemporary art.

ــارات  ــة يف اإلم ــى قم ــو أع ــس ه ــل جي جب
العربيــة املتحــدة، حيــث يرتفــع 1934 مــرتًا 
فــوق مســتوى ســطح البحــر. هــو جــزء مــن 
سلســلة جبــال الحجــر وتشــكلت منــذ أكــر مــن 
70 مليــون ســنة، وتقــع يف الجــزء الرشقــي 
مــن إمــارة رأس الخيمــة، عــى الحــدود مــع 
ســلطنة عــان. يتميــز جبــل جيــس بإطــالالت 
ذلــك  يف  مبــا  مثــرة،  ومغامــرات  خالبــة 
أطــول خــط انزالقــي يف العــامل، ويوفــر 

ــام. ــذا الع ــان ه ــة ملهرج ــة مذهل خلفي
 

Jebel Jais is the UAE’s highest peak, 
rising 1,934m above sea level. Part of 
the Hajar mountain range and formed 
over 70 million years ago, it is located 
in the eastern part of Ras Al Khaimah, 
on the border with Oman. Jebel Jais 
boasts breath-taking views and thrilling 
adventures, including the world’s 
longest zip-line, and offers a stunning 
backdrop for this year’s Festival.

متتــد جزيــرة املرجــان عــى مســاحة واســعة 
وتغطــي  البحــر  يف  كيلومــرت   4.5 تبلــغ 
مربــع.  مــرت  مليــون   2.7 قدرهــا  مســاحة 
الفنــادق  أفخــم  لبعــض  موطــن  فهــي 
يأخــذ  الخيمــة.  رأس  إمــارة  يف  والشــقق 
البريــة  للفنــون  الخيمــة  رأس  مهرجــان 
مــكان بجانــب الكورنيــش، حيــث تضيــف الرمال 
ــان  ــاء إىل املهرج ــن الصف ــة م ــاء هال البيض
وتوفــر خلفيــة أنيقــة لعروضنــا الخارجيــة.

Marjan Island extends 4.5 kilometers
into the sea and covers an area of 2.7 
million square meters. It is home to 
some of Ras Al Khaimah’s most 
luxurious hotels and apartments. 
The Ras Al Khaimah Fine Arts Festival 
takes route by the Corniche, the white 
sands adding an aura of serenity to the 
Festival’s character and providing an 
elegant backdrop for our outdoor film 
screenings.

الجزيرة الحمراء

Al Jazirah Al Hamra

مواقع املهرجان

 Exhibition Locations

حديقة املرجان املفتوحة

Marjan Open Park

جبل جيس ، منصة املشاهدة العامة

Jebel Jais, Public Viewing Deck



يـــــخ احفـــظ التـار

 Submissions Open  | تقديم األعمال 

April 5, 2022  5 أبريل، 

 مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية السنوي الحادي عشر
11th Annual Ras AlKhaimah Fine Arts Festival

rakfinearts.ae | #rakfaf23 
More information coming soon  - ًسنوافيكم بالمزيد من المعلومات قريبا 
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