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The United Arab Emirates this year celebrates its 50th 

as a nation. As we look toward the next 50 years, we 
must remember that it is our resilience, determination, 
and cooperation that has brought us to where we are 
today. It is these values that will continue the creative 
development of the UAE for the benefit of all its people 
and visitors.  

2020 was a challenging year for many members of our 
community, so the ninth annual Ras Al Khaimah Fine 
Arts Festival arrives at a crucial time. This edition of the 
Festival is organized around the theme of Hope. It is a 
celebration of the strength and compassion that holds 
our community together. 

Art is key to our personal and community wellbeing 
and will continue to inspire the development of our 
Emirate and nation in the years to come. This year’s 
festival is an opportunity to appreciate humankind’s 
creativity and take stock of our resilience in the face of 
adversity.  

Let us now look toward the future with hope and come 
together to build a better world for our children.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi
UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah

مبرور  العام  هذا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتفل 
عاًما   50 إىل  نتطلع  بينام  كدولة.  تأسيسها  عىل  عاًما   50
القادمة، يجب أن نتذكر أن صمودنا وتصميمنا وتعاوننا هو ما 
التي  القيم هي  اليوم. وأن هذه  أوصلنا إىل ما نحن عليه 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلبداعي  التطور  ستواصل 

لصالح جميع أفرادها وزّوارها.

كان عام 2020 عاًما مليئًا بالتحديات بالنسبة للعديد من أفراد 
البرصية  للفنون  الخيمة  رأس  مهرجان  يصل  لذلك  مجتمعنا، 
لهذا  املهرجان  دورة  تنظيم  يتم  حرج.  وقت  يف  التاسع 
العام حول موضوع األمل. إنه احتفال بالقوة والرحمة التي 

تجمع مجتمعنا مًعا.

الفن هو مفتاح رفاهيتنا الشخصية واملجتمعية وسيستمر 
يف إلهام تنمية إمارتنا وأمتنا يف السنوات القادمة. يعترب 
مهرجان هذا العام هو فرصة لتقدير إبداع البرشية وتقييم 

قدرتنا عىل الصمود يف مواجهة الشدائد. 

دعونا اآلن نتطلع إىل املستقبل بأمل ونتكاتف لبناء عامل أفضل 
ألوالدنا.

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
عضو املجلس األعىل لالتحاد وحاكم إمارة رأس الخيمة
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قرية الجزيرة الحمراء الرتاثية
 (املعرض الفني األسايس)

24 كم من مركز رأس الخيمة 
(20 دقيقة)

• ورش العمل الفنية 

مواقع املهرجان

جزيرة مرجان 
(معرض مصغر)

��كم من مركز رأس الخيمة  �
(30 دقيقة)

• ورش األعامل الفنية 
• عروض األفالم الخارجية

رأس الخيمة 

جبل جيس
(معرض مصغر) 

من قرية الجزيرة الحمراء  
الرتاثية إىل جبل جيس 

 (ساعة ، 20 دقيقة)
• ورش العمل الفنية 

��كم إىل رأس الخيمة - ��
الجزيرة الحمراء 

(ساعة) 

�

ديب

 • عروض األفالم الداخلية 
  

ڤوكس سينام
الحمراء مول 
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الفعاليات الرئيسية

اإلفتتاح 

الجمعة، 5 فرباير

6:30 مساًء

قرية الجزيرة الحمراء الرتاثية

املعرض الفني األسايس

 5 فرباير - 3 أبريل

قرية الجزيرة الحمراء الرتاثية

املعرض املصغر

6 فرباير - 3 أبريل

جزيرة املرجان، الحديقة املفتوحة

جبل جيس، منصة املنتزه 

عروض األفالم  

عروض األفالم الداخلية

الخميس، 11 فبراير 

الجمعة، 12 فبراير

ڤوكس سينام، الحمراء مول
7 - 8 مساًء

عروض األفالم الخارجية

الجمعة، 26 فبراير

جزيرة املرجان، الحديقة املفتوحة
7 - 8 مساًء

ورش العمل و الفعاليات*

الريش: الشكل والوظائف

روبرت كالرك

السبت، 6 فبراير

جبل جيس 
3 - 5 مساًء

فن استكشاف الحرب 

 سونو سولطانيا

األربعاء، 17 فرباير

)ورشة افرتاضية(
3 - 6 مساًء

فن عمل القهوة

فاطمة املغني

الجمعة، 19 فرباير

قرية الجزيرة الحمراء الرتاثية

3 - 6 مساًء 

آرت ديب 

هال خياط 

الجمعة، 19 فرباير

قرية الجزيرة الحمراء الرتاثية

6 - 7 مساًء

طالء البالط 

ريبيكا برييرا

السبت، 20 فرباير

قرية الجزيرة الحمراء الرتاثية

3 - 6 مساًء

فن األداء: فن إبرو 

دانييال غدوي 

الجمعة، 26 فرباير

جزيرة مرجان

3 - 6 مساًء

فن الخربشة 

شيستا روي ساركار 

 الجمعة، 27 فرباير

قرية الجزيرة الحمراء الرتاثية

3 - 6 مساًء

الجوالت

جولة إرشادية سياحية

دائرة اآلثار و املتاحف 

الجمعة، 19 فرباير

السبت، 27 فرباير

قرية الجزيرة الحمراء الرتاثية

4 - 6 مساًء

جولة يف مطاعم  رأس الخيمة القدمية

صقر املاليك و ماكس إكرت 

الخميس، 18 فرباير

الخميس، 25 فرباير

مقهى ومطعم منور

4 - 6 مساًء

* يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين: لإلطالع 

عىل الجدول املحدث 
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Main Events

Opening

Friday, February 5

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village

6:30pm

Main Exhibition

February 5 -  April 3

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village

Mini Exhibitions

February 6 -  April 3

Al Marjan Island, Open Park

Jebel Jais, Public Viewing Deck

Film Screenings

Indoor

Thursday, February 11 

Friday, February 12

VOX Cinemas, Al Hamra Mall

7 - 8pm

Outdoor

Friday, February 26

Al Marjan Island, Open Park

7 - 8pm

 Workshops & Events *
Feathers: Form and Functions 

Robert Clark

Saturday, February 6

Jebel Jais

3 - 5pm

Art of Exploring Ink 

Sonu Sultania

Wednesday, February 17

Online

3 - 6pm

The Art of Making Ghawa )Coffee( 

Fatima Al Mughni

Friday, February 19

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village 

3 - 6pm 

Art Dubai 

Hala Khayat

Friday, February 19

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village

6 - 7pm 

Tile Painting 

Rebecca Pereira 

Saturday, February 20

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village

3 - 6pm

Performance Art: Ebru Art 

Daniela Godoy

Friday, February 26

Al Marjan Island, Open Park

3 - 6pm 

Zentangle Art 

Cheshta Roy Sarkar

Friday, February 27

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village

3 - 6pm 

 Tours

Al Jazirah Al Hamra Guided Tour

Department of Antiquities and Museums

Friday, February 19

Saturday, February 27

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village

4 - 6pm

Old Ras Al Khaimah Food & 

Heritage Walking Tour

Saqr Al Malki & Max Eckert

Thursday, February 18

Thursday, February 25

Mannor Cafe and Restaurant

4 - 6pm

* Please check the website for the 
updated schedule 
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AL JAZIRAH AL HAMRA 
HERITAGE VILLAGE
(Main Exhibition) 
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Festival Program

MARJAN ISLAND
(Mini Exhibition) 
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RAS AL KHAIMAH
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VOX CINEMAS 
AL HAMRA MALL 
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Festival Theme  | موضوع املهرجان

بالتزامن  املستقبل.  إىل  نتطلع  "األمل"  كلمة  مبعنى 
لالحتفال  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  استعداد  مع 
رأس  مهرجان  يحتفل  االتحاد،  قيام  عىل  عاماً   50 مبرور 
رؤيته  مع  التاسع  عامه  بدخول  البرصية  للفنون  الخيمة 
إىل الغد. ما الذي سيجلبه لنا العامل؟ ما هي التحديات 
التي تنتظرنا وكيف سنواجهها؟ إن عاملنا يتغري برسعة: 
تعمل التكنولوجيا الجديدة عىل تغيري نظامنا االقتصادي، 
كام أن التوسع الحرضي يعيد تشكيل البيئة املحيطة بنا، 
منا  تتطلب  املناخية  والتهديدات  الحايل  الوباء  وأزمة 

تعديل أسلوب حياتنا.

الخيمة  رأس  مهرجان  من  التاسعة  الدورة  ستحتفل 
"األمل"  بعنوان  الجديد  مبوضوعها  البرصية  للفنون 
ووعودها بإمكانيات املستقبل التي ال حرص لها. من خالل 
األمل،  يبنى  وكيف  األمل،  يوجد  أين  سنستكشف  الفن، 
األمل  بني  الصلة  عن  سنبحث  األمل.  تقاسم  يتم  وكيف 
الفن  يلهم  أن  لألمل  ميكن  وكيف  البرشية.  ومستقبل 

وكيف ميكن للفن أن يلهم األمل؟

 

With hope we look forward toward the future. As 
the United Arab Emirates prepares to celebrate 
its 50th anniversary, the Ras Al Khaimah Fine 
Arts Festival enters its ninth year with a view 
for tomorrow. What will our world bring? What 
challenges await us and how will we face them? 
Our world is rapidly changing: new technology 
is transforming our economies, urbanization is 
reshaping our environments, and the current 
pandemic and climate threats are calling for us to 
adjust our way of life.

The ninth edition of the Ras Al Khaimah Fine Arts 
Festival will celebrate Hope and its promise of 
possibilities. Through art, we will explore where 
hope is found, how hope is built, and how hope is 
shared. We will search for the connection between 
hope and the future of humanity. How can hope 
inspire art and how does art inspire hope?

 

  

األمل  هو يشء مثل الريش 
يسكن الروح
ويعزف اللحن بدون كلامت
 وال يتوقف أبداً،
وأجمل ما ميكن سامعه وقت العاصفة
واألمل يجب أن يكون العاصفة
التي ميكن أن تحرج الطائر الصغري 
لقد سمعته يف أبرد بقاع األرض
وعىل أغرب ضفاف البحر
ومع ذلك، وال يزال، يف أقىص الحدود
إن طلب مني كرسة خبز.

- إميييل ديكنسون

Hope is the thing with feathers
That perches in the soul,

And sings the tune without the words,
And never stops at all,

And sweetest in the gale is heard;
And sore must be the storm

That could abash the little bird
That kept so many warm.

I’ve heard it in the chilliest land
And on the strangest sea;

Yet, never, in extremity,
It asked a crumb of me.

- Emily Dickinson

 

 ”األمل”  هو يشء مثل الريش 

“Hope” is the thing with feathers

12
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Welcome to the ninth annual Ras Al Khaimah Fine 

Arts Festival!

The 2021 edition continues the Festival’s organization 
around a central theme, Hope. This year, it is more 
important than ever that we can come together 
as a community to celebrate art, culture, and 
creativity. We must come together to rebuild, to 
share our experiences, and exchange our dreams 
for the future. The Festival’s program of events, 
film screenings, tours, workshops, and the outdoor 
exhibition at the history Al Jazirah Al Hamra Heritage 
Village seeks to inspire visitors and encourage 
them to reflect on what they are hopeful for.

The future is bright for the arts community in Ras 
Al Khaimah and I trust this Festival will encourage 
further cultural engagement, creative collaboration, 
and artistic development in Ras Al Khaimah and the 
United Arab Emirates.

Suqrat bin Bisher

Director, Ras Al Khaimah Fine Arts Festival
Arts & Culture Manager, Al Qasimi Foundation

البرصية  للفنون  الخيمة  رأس  مهرجان  يف  بكم  مرحباً 

التاسع!

حول  تنظيمه  يف   2021 لعام  املهرجان  دورة  تستمر 
موضوع مهم أال وهو األمل. يركز املهرجان لهذا العام، 
كمجتمع  اللقاء  عىل  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  ويف  
الرتابط  لتعزيز  واإلبداع  والثقافة  بالفنون  لالحتفال 
أجل  من  أحالمنا  ومشاركة  الخربات،  وتبادل  االجتامعي، 
اإلعداد للمستقبل. يسعى برنامج املهرجان لهذا العام 
إىل طرح العديد من الفعاليات وعروض األفالم والجوالت 
قرية  يف  الخارجية  واملعارض  العمل  وورش  الثقافية 
جيس  وجبل  املرجان،  وجزيرة  الرتاثية،  الحمراء  الجزيرة 
والتي بدورها تطمح إىل إلهام الزّوار وتشجيعهم عىل 
التأمل بازدهار الفنون البرصية التي انعكست عىل جامل 

املناظر الطبيعية يف إمارة رأس الخيمة. 

إمارة  يف  الفني  املجتمع  لدعم  مرشق  املستقبل  إن 
سيشجع  املهرجان  هذا  أن  ثقة  عىل  وأنا  الخيمة،  رأس 
عىل املزيد من املشاركة الثقافية وتعزيز سبل التعاون 
اإلبداعي والتطوير الفني يف إمارة رأس الخيمة ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

سقراط   بن   برش   

مدير مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية
مدير الفنون والثقافة، مؤسسة القاسمي
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We congratulate the Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 
Foundation for Policy Research for their commitment 
and dedication to hosting the 2021 edition of the Ras Al 
Khaimah Arts Festival. 

The event, themed Hope this year, offers a compelling 
platform for UAE-based and international talents to 
showcase their creativity and skills, while contributing 
to the rich tapestry of arts and culture that Ras Al 
Khaimah has fostered over the years. Bringing a unique 
cultural perspective to the community, the festival 
adds to their sense of belonging, as well as drives 
soul-nourishing art and cultural engagement, which, 
we believe, is more important now than ever before, 
having faced an unprecedented pandemic.  

As the developer of free-hold communities in Ras 
Al Khaimah, Marjan is committed to supporting 
initiatives that add to our civic pride and enhances 
the spirit of community living. Through our role as 
Presenting Partner, we are offering a platform for 
artistic and cultural talent to showcase their skills, 
but also highlighting the UAE’s values of tolerance, 
inclusion and cooperation.  

We are confident that the Ras Al Khaimah Fine Arts 
Festival 2021 will attract the best talents from across 
the world, foster stronger community engagement, 
and enhance the standing of Ras Al Khaimah as a 
vibrant and must-visit destination.  

Arch. Abdulla Al Abdouli

CEO
Marjan

لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  نهنئ 
السياسة العامة عىل التزامها وتفانيها يف استضافة دورة 

2021 من مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية. 

منصة  األمل،  عنوان  يحمل  الذي  و  املهرجان  هذا  يقدم 
إبداعاتهم  لعرض  والدولية  اإلماراتية  للمواهب  جّذابة 
للفنون  الرثي  النسيج  يف  املساهمة  مع  ومهاراتهم، 
والثقافة الذي عززته إمارة رأس الخيمة عىل مر السنني. من 
خالل تقديم منظور ثقايف فريد للمجتمع، يضيف املهرجان 
إىل شعورهم باالنتامء، فضالً عن دفع الفن املغّذي للروح 
واملشاركة الثقافية، والتي نعتقد أنها أكرث أهمية اآلن من 

أي وقت مىض، بعد أن واجهت وباًء غري مسبوق. 

الخيمة،  رأس  يف  الحر  التملك  مجتمعات  مطور  بصفتها 
فخرنا  إىل  تضيف  التي  املبادرات  بدعم  مرجان  تلتزم 
دورنا  خالل  من  املجتمعية.  الحياة  روح  وتعزز  املدين 
والثقافية  الفنية  للمواهب  منصة  نقدم  رئييس،  كرشيك 
دولة  قيم  عىل  الضوء  نسلط  أيًضا  ولكن  مهاراتهم،  لعرض 
اإلمارات العربية املتحدة يف التسامح واالندماج والتعاون. 

البرصية  للفنون  الخيمة  نحن عىل ثقة من أن مهرجان رأس 
2021  سيجذب أفضل املواهب من جميع أنحاء العامل، ويعزز 
الخيمة  رأس  إمارة  مكانة  ويعزز  أقوى  مجتمعية  مشاركة 

كوجهة نابضة بالحياة ويجب زيارتها. 

م.عبدالله العبدويل 

املدير التنفيذي
املرجان 
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منــحة األفالم 
FILM GRANT

تقــدم منحــة أفــالم مؤسســة القاســمي، متويــل 
إمــارايت(.  درهــم   25000( بقيمــة  متواضــع 
وتهــدف املنحــة البتــكار أفــالم قصــرية تتحــدث 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  تهتــم  مواضيــع  عــن 
بشــكل  العــريب  الخليــج  ومنطقــة  املتحــدة 
ســنوياً  واحــدة  منحــة  تقديــم  ويتــم  عــام. 
الطلبــات  تقديــم  عمليــة  خــالل  عــام  كل  يف 
املنتجــة  األفــالم  عــرض  وســيتم  التنافســية. 
مــن قبــل املنحــة يف مهرجــان العــام التــايل.

The Al Qasimi Foundation Film Grant 
provides modest start-up funding 
)25,000 AED( to create short films on 
topics relevant to the UAE and broader 
Gulf region. Grants are awarded annually 
through a competitive application process, 
with documentaries given priority. Films 
produced through the Film Grant program 
are screened at the Festival the following 
year. 

Majid Alloush | ماجد علوش

  @majidalloush
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مخرجي الفيلم الحائز على منحة األفالم 2020

2020 Film Grant Recipients

Anna Kipervaser | آنا كيربفارس

  @Anna Kipervaser

Majid Alloush | ماجد علوش

  @majidalloush

ــرَتِب    هــو   فيلــم   وثائقــي   تجريبــي   قصــري   يستكشــف   تحــول   الســاحل   بســبب   إِقْليــْم يَْق
 التأثــري   البــرشي   يف   دولــة   اإلمــارات   العربيــة   املتحــدة  . يــدور   الفيلــم   حــول   املــريئ  
 وغــري   املــريئ،   متســائالً   مــا   هــو   ومــا   ميكــن   توثيقــه   ومشــاركته   ومــا   ال   ميكــن  . يركــز  
 الفيلــم   عــىل   األنرثوبوســني   ويحقــق   يف   التقاطعــات   بــني   البــرش   والحيوانــات،  
 والبيئــات   الطبيعيــة   والصناعيــة،   والحداثــة   والعــامل   الطبيعــي .  يشــري الفيلــم إىل 
ــة  ــري إىل اللحظ ــام يش ــة، م ــام املاضي ــة ع ــدار املائ ــىل م ــاحيل ع ــط الس ــول الخ تح
ــكنية،  ــة والس ــة الصناعي ــكاين، والتنمي ــري الس ــق يف التغ ــالل التحقي ــن خ ــة م الحالي

ــاحلية. ــة والس ــاة البحري ــري الحي ــتيك، وتغي ــع البالس ــاج وتجمي وإنت

Synopsis: Terrain Ahead is an experimental documentary short film exploring 
coastline transformation due to human impact in the United Arab Emirates. 
The film centers around the dichotomy of the visible and the invisible,
questioning what is and can be documented and shared, and what cannot. 
Terrain Ahead focuses on the Anthropocene, investigating the intersections 
of humans and animals, human-made and non-human-made environments, 
and modernity and the natural world. The film points at coastline
 transformation over the last 100 years, marking the current moment through 
its investigation of population change, industrial and residential 
development, production and collection of plastic, and coastline and marine 
life change.

ماجــد   علــوش   فنــان   ســوري   متعــدد   التخصصــات   مقيــم   يف   إمــارة   ديب  . ميتــد   عملــه  
ــرايف   ــر   الفوتوغ ــت   والتصوي ــة   والنح ــك   الطباع ــا   يف   ذل ــددة   مب ــات   متع ــىل   تخصص  ع
 وتحريــك   الصــور   والرتكيــب   واألداء  . تتحــدى   مامرســة   ماجــد   فكــرة   الحــدود   مــن   خــالل  
 استكشــاف   علــم   النفــس   والجغرافيــا   السياســية،   فضــالً   عــن   القضايــا   االجتامعيــة  
 والبيئيــة  . حصــل   ماجــد   عــىل   درجــة   البكالوريــوس   يف   الفنــون   الجميلــة   يف   الطباعــة  

 والتصويــر   مــن   جامعــة   الشــارقة .  

Majd Alloush is a Syrian interdisciplinary artist based in Dubai. His practice 
challenges the notion of borders by exploring psychology and geopolitics, as 
well as social and environmental issues. He holds a BFA in Printmaking and 
Photography from the University of Sharjah.

ــا   حيــث   تقيــم   بــني   الشــارقة   ــا   كيربفــارس   هــي   فنانــة   وســائط   متعــددة   مــن   أوكراني آن
ــا  . يتضمــن   عملهــا   أعــاماًل   تجريبيــة   وثائقيــة   متحركــة    ودورهــام   بواليــة   نــورث   كارولين
 للصــور   يف   أفــالم   ومقاطــع   فيديــو   مقــاس   16   مــم  . تــم   عــرض   أفــالم   آنــا   يف   العديــد  
ــارض   ــقة   مع ــة   ومنس ــة   طباع ــامة   وصانع ــا   رس ــي   أيًض ــة  . وه ــات   الدولي ــن   املهرجان  م
 ومربمجــة   للعــروض  . حصلــت   آنــا   عــىل   درجــة   البكالوريــوس   يف   الرســم   مــن   أكادمييــة  
 الفنــون   يف   سينســينايت   ودرجــة   املاجســتري   يف   الفنــون   التجريبيــة   والوثائقيــة   مــن  

ــة   دوك .    جامع

Anna Kipervaser is a Ukrainian-born multimedia artist based between 
Sharjah and Durham, North Carolina. Her work includes experimental and 
documentary moving image works in both 16mm film and video. Anna holds 
a BFA in Painting and Drawing from the Art Academy of Cincinnati and an 
MFA in Experimental and Documentary Arts from Duke University.

إِقْليْم يَْقرَتِب | 2020 | 20 دقيقة
 آنا كيربفارس و ماجد علوش 

اإلمارات العربية املتحدة  

Terrain Ahead | 2020 | 20 minutes
Anna Kipervaser & Majid Alloush
UAE
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رشاكة فنان
 الواليات املتحدة

U.S. Artist 
Partnership

األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  فنــان  رشاكــة  تعتــرب 
املمّولــة مــن قبــل القنصليــة العامــة للواليــات املتحــدة 
األمريكيــة، إحــدى املبــادرات العديــدة التــي تســعى 
بهــا الســفارة األمريكيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة لتحســني التواصــل بــني األمريكيــني واإلماراتيني 
معمــق  فهــم  إىل  التوصــل  هــدف  يف  وثقافاتهــم 

وشــامل بينهــم. 

 
The United States )U.S.( Artist  Partnership, funded 
by the U.S. Consulate General in Dubai, is one of 
the many ways the U.S. Mission to the UAE seeks 
to better connect Americans, Emiratis, and their 
vibrant cultures in the hopes of establishing a 
broader and deeper mutual understanding. 

   @RobertClarkphoto
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الفنان و ضيف الرشف: روبرت كالرك
U.S. Honorary Guest Artist: Robert Clark

   @RobertClarkphoto

روبــرت كالرك مصــور فوتوغــرايف مســتقل مقيــم يف بروكلــني، نيويــورك، حيــث 
ــجل  ــور الس ــات: تط ــتة دراس ــف س ــرت مؤل ــاً. روب ــني عام ــارب ثالث ــا يق ــذ م ــم من يقي
املــريئ: عــرض ريــش الطيــور الالمــع: أول داون هيوســن ســنة مــع هيوســن 
تكســاس، صــورة أمريــكا - أول كتــاب فوتوغــرايف باســتخدام عدســة كامــرية الهاتــف 
املحمــول، و أحدثهــا ليلــة الجمعــة، حــول العبــي كــرة القــدم يف املدرســة الثانويــة 

ــاس.   ــا تكس يف أوديس

عمــل روبــرت بانتظــام يف مجلــة ناشــونال جيوغرافيــك. خــالل الخمــس و العرشيــن 
ســنة التــي قضاهــا مــع مجلــة جيوغرافيــك، قــام بتصويــر أكــرث مــن 50 قصــة. و ســاعد 
غــالف مقالتــه “هــل دارويــن مخطــئ؟” مجلــة جيوغرافيــك يف الحصــول عــىل جائــزة 
مجلــة ناشــونال يف عــام 2005. يف وقــت مبكــر مــن حياتــه املهنيــة، وثّــق روبــرت 
حيــاة العبــي كــرة القــدم يف املدرســة الثانويــة لكتــاب أضــواء ليلــة الجمعــة. يف 
الجميلــة يف هيوســن روبــرت إىل تكســاس  الفنــون  أعــاد متحــف  عــام 2003، 
اللتقــاط الســنة األوىل لفريــق NFL الجديــد، فريــق هيوســن تكســاس. أخــرج روبــرت 
مؤخــراً الفيلــم القصــري “8 ثــواٍن” كجــزء مــن حملــة إعالنيــة لراســيل الريــايض، و التــي 

فــازت بجائــزة كليــو يف عــام 2017.  

عمــل روبــرت مــع الداروينيــة و التطــور، يف تصويــر أناقــة و رشاســة و براعــة الطيــور 
و ريشــها الــذي يعكــس شــعار األمــل يف مهرجــان هــذا العــام.  يعــد التعليــم 
عنــرًصا مهــاًم يف عمــل روبــرت. يكشــف املعــرض عــن تاريــخ الريــش، مــن أول ريشــة 
ــارة لإلعجــاب مــن جميــع أنحــاء العــامل،  ــا وإث متحجــرة إىل بعــض الطيــور األكــرث تلونً

واالختالفــات بينهــام، وأوجــه الشــبه املدهشــة التــي حــان وقــت استكشــافها. 

Robert Clark is a freelance photographer based in Brooklyn, NY, where has lived for nearly thirty years. Robert is the 
author of six monographs: Evolution: A Visual Record, Feathers: Displays of Brilliant Plumage, First Down Houston: A 
Year with the Houston Texans, Image America - the first photography book shot solely with a cellphone camera, and 
most recently Friday Night Lives, about high school football players in Odessa, Texas. 

Robert has worked regularly for National Geographic Magazine. During his 25 years with National Geographic, he 
has photographed more than 50 stories. His cover article ”Was Darwin Wrong?“ helped National Geographic garner a 
National Magazine award in 2005. Early in his career, Robert documented the lives of high school football players for 
the book Friday Night Lights. In 2003, the Museum of Fine Arts Houston brought Robert back to Texas to capture the 
first year of the new NFL team, the Houston Texans. Robert recently directed the short film ”8 Seconds“ as part of an 
advertorial campaign for Russell Athletic which won a Clio Award in 2017. 

Robert’s work with Darwinism and evolution, photographing the elegance, ferocity, and prowess of birds and their 
feathers reflects the theme of Hope in this year’s Festival. Education is a significant element of Robert’s work. The 
exhibition reveals the history of feathers, from the first fossilized feather to some of the most colorful and 
impressive birds from around the world, their stark differences, surprising similarities, and distinct functionality. 



للمزيد من املعلومات عن ورش العمل و الفعاليات أو لعرض أع�لكم الفنية القادمة يف

.rakfinearts.ae أستوديو و معرض مؤسسة القاسمي، يرجى زيارة 

For information on upcoming workshops, events, or  to exhibit
 at the Al Qasimi Foundation Studio & Gallery, visit rakfinearts.ae.

Organized by | برعاية 



.rakfinearts.ae ملزيد من املعلومات حول األعامل الفنية وقراءة السري الذاتية للفنانني، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين

For more information about the artworks and artists, please visit rakfinearts.ae.

األعامل الفنية املعروضة يف جبل جيس
Artworks displayed at the mini exhibition on  Jebel Jais

األعامل الفنية املعروضة يف جزيرة مرجان
Artworks displayed at the mini exhibition on Al Marjan Island

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

بعض الفنانني لديهم أكرث من عمل فني معروض يف املهرجان
Artists have more than one artwork displayed at the Festival
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  آنيا فريما | الهند | الحرية، أين أنِت؟
Aanya Verma | India  | Freedom, Where Are You? 

  |        @aanyyya

  عبدالله البلويش | عامن | لوال شعورنا باألمل لنسينا معنى االمل
Abdullah Al Blooshi | Oman | Unless We Feel Pain, We will 

Forget the Meaning of Hope
  aa3.ae

  عبدالله خوري | اإلمارات العربية املتحدة | منظور بديل
Abdullah Khouri | United Arab Emirates |

Alternative Perspective
  @khouri_a97

  عبري العيداين | العراق | العائلة
Abeer Al Edani | Iraq | Family

  @abeer_aledani_art

  عبري الراسبي  | اإلمارات العربية املتحدة | السيدات
Abeer Al Rasbi | United Arab Emirates | The Ladies 

|        @alabeer.artist

  أبوبكر نزير | الهند | إعادة بناء
Abubakker Nazeer | India | Rebuilding

  @abnaz_rak
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  عيىس مامايص | الجزائر | األمل األخري
Aissa Mammase | Algeria | The Last Hope

  |         @FalconVisionPhotography

  أفشان قريش | الهند | ما وراء الحدود
Afshan Qurashi | India | Beyond Borders 

|         @afshanquraishi

   أالميلو أناماالي | الهند| جندي األمل
Alamelu Annamallai | India | Soldier of Hope

  |        @alamelu24

  أماين املنصوري | اإلمارات العربية املتحدة | طيف
Amani Al Mansoori | United Arab Emirates | Taif 

|         |         @ engamani

   أندريا ألكاالي | األرجنتني | داخل اليشء
Andrea Alkalay | Argentina | Inside of Things 

  |        @andrealkalay

  آنا كوركوفا | بيالروسيا | الشمس ال تزال قامئة
Anna Kurkova | Belarus | Sun Stand Still

|        @anabanana.2.0
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أنتونيو أراغون رينونسيو | إسبانيا |
املرونة عىل السبورة 

Antonio Aragon Renuncio | Spain 
 | Resilience on Chalkboard
  @antonioaragonrenuncio

  أسلم آرت نور | الهند | سفينة اإلمارات
Aslam Art Noor | India | UAE Boat

|        @art_noor

عواطف الصفوان | اململكة العربية السعودية |
جزء من الرتاث 

Awatif Al Safwan | Kingdom of Saudi Arabia |
Part of the Heritage
  @AwatefAlSafwan

   عزة النعيمي |اإلمارات العربية املتحدة | باب األمل
Azza Al Nuaimi | United Arab Emirates | Door of Hope

|         @vjxn

  بودي غاديانو | الفلبني | ابتسم من توندو
Buddy Gadiano | Philippines | Smile from Tondo

  @buddygadiano

  شيستا روي ساركار | الهند | الجنة عىل األرض
Cheshta Roy Sarkar | India | Paradise on Earth

  |         @cheshtaroysarkar.art



ART &
 PH

O
TO

G
RAPH

Y | صوير
الفن و الت

#RA
K

FA
F21

25

دونيل جومريان | الفلبني | اعطنا فرصة )أمل(  
Donnel Gumiran | Philippines | Give Us Chance )Hope(

  @donell_gumiran_photography

  إليسيو كويوكا | الفلبني | تخطيط بسيط، أحالم كبرية
Eliseo Coyoca | Philippines | Small Projection, Big Dreams

  @elicoyoca

   إرساء العنزي |الكويت | يجب أن يكون الظالم صافياً
Esraa Al Enzi | Kuwait | Darkness Must Be Clear

  @12.esraart

  إيفجيني إيفانوف | روسيا | برعم
Evgeny Ivanov | Russia | Sprout

  @evg.i

   فيصل الريس | اإلمارات العربية املتحدة | السعادة بني يديك
Faisal Al Rais | United Arab Emirates | 

Happiness is in Your Hands
  |        @faisalalrais

  تشيارا ماريا بيجايت | إيطاليا | قطعة أثرية 3
Chiara Maria Bigatti | Italy | Artifact 3

  @CB.chiara.bigatti
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فلورنسيا كليامن دي غراندبري |
الواليات املتحدة األمريكية | احيك الحقيقة

Florencia Clement de Grandprey |   
United States of America | Speak Your Truth  

 |        @artbyflorencia

 | غيد عاشور | اململكة العربية السعودية
  العامرة املحلية

Gheed Ashor | Kingdom of Saudi Arabia | 
Vernacular Architecture

  @gheed.ashoor

  هارشيت بهاال | الهند | إعادة تعبئة
Harshit Bhalla | India | Refilling 

  @harshitbhalla97

  إرشاق بوزيدي | املغرب | جميعنا
Ichraq Bouzidi | Morocco | All of Us

|        @ichraq.bouzidi

  عمران منظور إمزي | باكستان | األمل
Imran Manzoor Imzy | Pakistan | Hope

  @Imranmanzoorimzycool

  فراز صديقي | باكستان | سوف نرى 2
Faraz Siddiqui | Pakistan | We Shall See II

  |         @fskarachiwala
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  جميل أغيالر | الفلبني | سارميانوك
Jamille Aguilar | Philippines | Sarimanok

  @winterberryarts

جيسون كارلو | الواليات املتحدة األمريكية | جدار الصحراء 
Jason Carlow | United States of America | Desert Walls

  @jason.carlow

  جيف توبينجز | الواليات املتحدة األمريكية | سيدات الجري 1
Jeff Toppings | United States of America | 

Al Jeer Women Series
   |    |        @aztopping

   كارولني دينيشا |اململكة املتحدة | التبادل 1
Karoline Denisha | United Kingdom | Interchange 1

|        @denishaarts

كاسيا دزيكوسكا | بولندا | الشيخ صقر   
Kasia Dzikowska | Poland | Sheikh Saqr

 |        |         @kasiadzikowska

   خالد البلويش | اإلمارات العربية املتحدة | سابتسم رغم االمل
Khalid Al Bloshi | United Arab Emirates | 

 Despite Pain, I Will Smile
  @k3.ae
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ملياء غريب | الكويت | العزلة 1 و 2
Lamia Ghareeb | Kuwait | Solitude 1

 |         @lamiaalghareeb

  لورين يو | كوريا الجنوبية |إىل الجديد
Lauren You | South Korea | Into the New  

 |        @laurenyou_

  ليوناردو مونتويا | الواليات املتحدة األمريكية | األمل له ريش
Leonardo Montoya | United States of America |

Hope has Feathers
  @orlemoon

   لني نايسميث | أسرتاليا | سلسلة تكريم زايد
Lyn Naismith | Australia | Tribute to Zayed Series 

   |         |        @lynnaismith 

  ميثاء العيل | اإلمارات العربية املتحدة | نبض
Maitha Al Ali | United Arab Emirates | Pulse

  @ maithaaq

كييل ريان | الواليات املتحدة األمريكية | 
 Arctic Flyway سلسلة

Kiliii Yuyan | United States of America |
Arctic Flyway Series

|        @kiliiiyuyan
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  ماليح غاراهجيلوو | إيران | حفل الزفاف
Malihe Gharahcheloo | Iran | The Wedding Ceremony

  @winterberryarts

مريم املنصوري | اإلمارات العربية املتحدة | السامء الزرقاء
Maryam Al Mansoori | United Arab Emirates | 

The Sapphier Sky
  @endoomi

  مايكل هرينانديز | الواليات املتحدة األمريكية | القصبة
Michael Hernandez | United States of America |

  The Kasbah  |   يب

   ميالد جليليان | إيران | عيون األمل
Milad Jalilian | Iran | Hopeful Eyes

  |        @Milad.jalilian.streetgraphy

   محمد حسني | مرص | واحد مع الربقع
Mohamed Huseein | Egypt | One with Burqa

  |          @mohammed.artwork

   محمد الشيخ | مرص | السعادة خلف نافذة الباب
Mohamed Elsheikh | Egypt | Happiness Behind 

the Door Window
  @bulbul_muberra
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ناتايل غينا |فرنسا | غروب الشمس باللون األحمر
Nathalie Guena | France | Sunset in Red

  |         @nathalieguenaducros

  نوال النعيمي | اإلمارات العربية املتحدة | انت نوري
Nawal Al Nuaimi | United Arab Emirates  | 

Tu Es Ma Lumière

  نيفني ماجويد | اسرتاليا | الوعد
Nevine Maguid | Australia | Promise

  @nectar_designs

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

  @nuwair1999

ناستاران شيفا | إيران | 2020 
Nastaran Shivaee | Iran | 2020

  @nastaran.shivaee

   موبريا بلبل | تركيا | حدس
Muberra Bulbul | Turkey | Intuition

  @bulbul_muberra
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  أم كلثوم العلوي |اململكة العربية السعودية |لنقف معاً 2
Om Kalthoom Al Alawi | Kingdom of Saudi Arabia |

Stand Up Together 2
  |         @omkalthoomalalawi

  باوال موسكاتييل | إيطاليا | التفكري
Paola Moscatelli | Italy | Hamlula 

  @paolamoscatelli13

برييهام العشاموي | مملكة البحرين | 
 FaceTime افتح برنامج

Perryhan Elashmawi | Bahrain | Let’s Facetime
  @perryhanart

  بيرتا كالتنباخ | أملانيا | األمل الطفويل
Petra Kaltenbach | Germany | The Childlike Hope 

  |        @petra_kaltenbach

   راخي سلواين | إسبانيا | آمن بالغد
Rakhi Salawani | Spain | Believe in Tomorrow

  @desertartcollective

   ريا شارما | الهند | الديناميكية الكونية - اإلميان 1
Ria Sharma | India | Faith-Cosmic Dynamism 1

 |         @riaksharma
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سارة حسني | مرص | ابتسامات أمل 
Sarah Hussein | Egypt | Hopeful Smiles

  @Sarahhussein

  شاداب خان | الهند |تائه يف الحلم
Shadab Khan | India | Lost in Dream

  @artwork_of_shadab

شون ستامب | اململكة املتحدة | 
الدراسة مع عباد الشمس )دراسة لألمل(   

Shaun Stamp | United Kingdom |
Study with Sunflower )Study for Hope(

 |        @shaun_stamp

   شيبا خان | الهند | مدينة األمل 1
Shiba Khan | India | City of Hope 1

 |        @shibakhanartwork

   سونو سولتانيا | الهند | مسحور
Sonu S Sultania | India | Enchanted

   |         @sonusultaniaa

سعيد العامدي | اإلمارات العربية املتحدة | عدنان الصغري 
Saeed Al Emadi | United Arab Emirates | Little Adnan 

 |         |        @saeedalemadi
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فريونيكا أرمينتا | الفلبني | الوقت و األمل
Veronica Armenta | Philippines | Time & Hope

  @veronicastudiogallery

يارا حامده | لبنان | يوم يف فرنسا، 1
Yara Hamadeh | Lebanon | A Day in France 

|   |   @xerces.i

  ياسمني شوتري | أملانيا | بريق األمل
Yesmin Choutri | Germany | Ray of Hope

  @Yesmin.cr

ARTDUBAI.AE



www.visitrasalkhaimah.comOnly 45 minutes from
Dubai International Airport 

@raktourism@visitrasalkhaimah @visitrasalkhaimah

I WANTED TO JOURNEY BACK
SEVEN THOUSAND YEARS

Reveal a past you never imagined in Ras Al Khaimah.



www.visitrasalkhaimah.comOnly 45 minutes from
Dubai International Airport 

@raktourism@visitrasalkhaimah @visitrasalkhaimah

I WANTED TO JOURNEY BACK
SEVEN THOUSAND YEARS

Reveal a past you never imagined in Ras Al Khaimah.
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SCULPTURE

النـــــحــت 
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أليخاندرا بالوس، مونيكا جارسيا ريكاردو | 
املكسيك، كوبا | متنى أمنية

Alejandra Palos, Monica Garcia Ricardo | 
Mexico, Cuba | Make A Wish

  @myfreeside - @alejandrapalos_artist

  أسيل الرمالوي | فلسطني | قلب االتحاد
Aseel Al Ramlawi | Palestine | Heart of The Union

 @aseelalramlawiart

  باري مولهوالند | ايرلندا | أمل
Barry Mulholand | Ireland | Dóchas

  @Barrymolhdand.visualartist

  تشوجن إكسو | الصني | التدفق مع الريح
Chujin Xue | China | Flow with Wind

  @ootown_studio

 غريغوري سباو ، يل-سو  هوانغ |
الواليات املتحدة األمريكية، تايوان | غري قابل للمقارنة   

Gregory Spaw, Lee-Su Huang | 
 United States of America, Taiwan | InterLattice

  @sho_us

آديلني بيونافينتورا | الفلبني | 
فن الغابة،  مجموعة وحيد القرن

Adeline Buenaventura | Philippines |
Jungle Pop Rhino Collection 

  @adeline_buenaventura
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  إيريس أوكامبو | الفلبني | الطموح
Iris Ocampo | Philippines | Aspiration

  لويس باراتا | الربتغال | املحاورة
Luis Barata | Portugal | Dialogue

  @ luisobarata

   مويسيغوا روبن | أوغندا | الطبيعة تلهم األمل
Mwesigwa Reuben | Uganda | Nature Inspires Hope

سلمى كاتوفيتش هيوز | الواليات املتحدة األمريكية |
]إعادة[ تتبع: ضوء جديد داخل الظالل العامية 

Selma Catovic Hughes | United States of America | 
]re[Trace: New Light within Vernacular Shadows

  @selmacatovichughes

    شكري الرس | السودان | جسد واحتواء
Shokri Alsir | Sudan | Body and Contain

  @shokri2030

سبنرس هوغ | اململكة املتحدة | الحياة مثينة - الحياة غري مستقرة 
Spencer Hogg | United Kingdom | 
Life is Precious - Life is Precarious

  @spencer.hogg



اكتشف قصصًا من 
ماضي أبوظبي العريق
Discover the stories of

Abu Dhabi’s proud past

السبت إلى الخميس 10 صباحًا - 7 مساًء
الجمعة 2 ظهرًا - 7 مساًء

Saturday to Thursday 10 AM - 7 PM
Friday 2 PM - 7 PM

@qasralhosn
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 اصطدام | عالء الدين و بهاء الدين الجاليص | تونس
Crash | Alaaeddine and Bahaaeddine Jlassi | Tunisia

7 mins
  @ Aliwa Jlassi -Bahaa djo

5325 | عيل راستيجر | إيران
5325 | Ali Rastegar | Iran

2 mins
  @alirastegar_art

كربون | بيشوي ماهر | مرص    
Carbon | Bishoy Maher | Egypt 

15 mins
  @beshoy.maher.758

9 صباحاً  | حيدر حازم | العراق
9 AM | Haider Hazim | Iraq

8 mins
  @aryaalrooh

فقاقيع |  كريم الجوهري | مرص 
Bubble | Kareem Al Jawhari | Egypt

5 mins 
  @kareemalgohari

 حلم | محمد حسام سعودي | مرص
 Dream  | Mohamed Hossam Saudi | Egypt

5 mins
  @mohamed0hossam
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حاجز وهمي | بوقرطاس مصطفى | الجزائر 
Imaginary Barrier | Boukertas Mustafa | Algeria

4 mins
  @Mustkuala

حمدة | إيلونا سزكرييس | املجر 
Hamda | Ilona Szekeres | Hungary

11 mins
  @ ilonaszekeres.film

زي الرحلة | مراد السيد | مرص
 Like A Journey | Morad El Sayed | Egypt 

18 mins
 @morad.ahmed.503

   رضب عىل السطح | تيمور غديري | إيران 
 It Hit Upon the Roof | Teymour Ghaderi | Iran 

3 mins
 @teymourghadweri__

 من جّوه | رامي جربي | مرص
 From Inside | Ramy Gabry | Egypt

5 mins 
  @ramy.elgabry

السيد بنفسجى | أسامه أبوزيد | مرص 
Mr. Purple | Osama Abu Zaid | Egypt 

 10 mins
  @Osabou2aid2
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رسم زهرة اللييل | مي املرعشيل | مرص 
Painting the Lily | May El Maraashl | Egypt

13 mins

شد الرحال | أحمد محسن | مرص  
 Shed Al Rehal | Ahmed Mohsen | Egypt 

16 mins
 @ahmedmo7seneldemerdash

النغمة األوىل | ليث الرماحي | األردن 
The First Note | Laith  Al Ramahi | Jordan

8 mins
  @ramahi27



الطــــلبــــة 
STUDENTS

الطــــلبــــة 
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أخيلش سينها | الهند | الرباءة
Akhilesh Sinha | India | Innocence

  علياء سليامن | جزر القمر | حيايت
Alya Suliman | Comoros | My Life

  ديفيد الكيسندرو | رومانيا | األمل بعد الحجر
David Alexandru | Romania | Hope After Quarantine 

  هايل هوجنسون | الواليات املتحدة األمريكية | كهف
Hallie Hogenson | United States of America | Cove

    حصة املنصوري | اإلمارات العربية املتحدة | يقني
Hessa Al Mansoori | United Arab Emirates | Certainty

  جنة عبداللطيف | اسرتاليا | نازح
Jannah Abdellatif | Australia | Displaced
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جيا ساجوان | الهند | الفرص 
Jia Sajwan | India | Opportunities

  ماريا انجليكا تيجادا | الفلبني | إيجاد األمل
Maria Angelica Tejada | Philippines | Finding Hope 

    محمد خان | الهند | نافذة األمل
Mohammad Khan | India | Window of Hope

 نسيبة قازي | الواليات املتحدة األمريكية | شجرة وحيد القرن
Nusaiba Qazi | United States of America | Unicorn Tree

    أمنية  محمد | الهند | ضوء األمل
Omnya Mohamed | India | Light of Hope

راشد الحبيس | اإلمارات العربية املتحدة  | أمل اإلمارات
Rashed Al Hebsi | United Arab Emirates | UAE Hope



 S
TU

DE
N

T 
|  

بة
طل

ال
#R

A
K

FA
F2

1

46

شام الحامدي | اإلمارات العربية املتحدة | أزرق
Shamma Al Hammadi | United Arab Emirates | Blue

  تسنيم عبداللطيف | اسرتاليا | سعيد
Tasneem Abdellatif | Australia | Happy

  زهرة عبايس | إيران | األمل
Zahra Abbasi | Iran | Hope

  زايد محمد | الهند | شمعة األمل
Zayed Mohamed | India | Candle of Hope



47

الجزيــرة الحمــراء هــي املوطــن التاريخــي لقبيلــة الزعــاب. كانــت قريــة 
أوائــل  يف  فجــأة  عنهــا  التخــيل  يتــم  أن  قبــل  اللؤلــؤ  لصيــد  تقليديــة 
ــة  ــىل القري ــة ع ــون البرصي ــة للفن ــان رأس الخيم ــق مهرج ــبعينيات. أطل الس
ــف  ــا، تق ــاظ عليه ــتمر والحف ــا املس ــياق ترميمه ــام 2019، ويف س ــذ ع من

الجزيــرة الحمــراء اآلن كجــرس بــني الــرتاث الثقــايف والفــن 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 FineArts 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 con-
temporary art.

متتــد جزيــرة املرجــان عــىل مســاحة واســعة تبلــغ 4.5 كيلومــرتات يف البحــر 
وتغطــي مســاحة قدرهــا 2.7 مليــون مــرت مربــع. فهــي موطــن لبعــض أفخم 
الفنــادق والشــقق يف إمــارة  رأس الخيمــة. ســيكون مهرجــان رأس الخيمــة 
للفنــون البرصيــة عــىل الكورنيــش، حيــث تضيــف الرمــال البيضــاء هالــة مــن 

الصفــاء إىل شــخصية املهرجــان وتوفــر خلفيــة أنيقــة ملعرضنــا الخارجــي. 

Al Marjan Island extends a vast 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 screenings.

يرتفــع 1934  اإلمــارات، حيــث  أعــىل قمــة يف دولــة  جبــل جيــس هــو 
ــال الحجــر، التــي  مــرتًا فــوق مســتوى ســطح البحــر. جــزء مــن سلســلة جب
ــن  ــي م ــزء الرشق ــع يف الج ــنة، وتق ــون س ــن 70 ملي ــرث م ــذ أك ــكلت من تش
رأس الخيمــة، عــىل الحــدود مــع عــامن. يتميــز جبــل جيــس مبناظــره الخالبــة 
ــامل،  ــي يف الع ــار انزالق ــول مس ــك أط ــا يف ذل ــرية، مب ــه املث ومغامرات

ــام. ــذا الع ــان ه ــة ملهرج ــة مذهل ــر خلفي ويوف

Jebel Jais is the UAE’s highest peak, rising 1,934m above sea 
level. Part of the Hajar mountain range, which was 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.

Exhibition Sites  | مواقع املعرض الفني



الرشكاء الداعمني 

PARTNER SUPPLIERS

شكر و تقدير 

ACKNOWLEDGMENTS  

 شكر خاص

SPECIAL THANKS 

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 | عثامن مبارك الزعايب 

Mohammad Al Zaabi | محمد الزعايب 
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سنوافيكم باملزيد من املعلومات قريباً

 More information coming soon

rakfinearts.ae | #rakfaf22



مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة  | رأس الخيمة | اإلمارات العربية املتحدة |  #مهرجان ــ رأس ــ الخيمة ــ للفنون ــ البرصية 

Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research | Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | #RAKFAF21
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