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As the United Arab Emirates (UAE) takes its place on the 

world stage, it is our shared values of inclusion, tolerance, 

and cooperation that have brought us to where we are 

in our journey. These values help us to strengthen the 

creativity, innovation, and sense of community among 

residents and also to inspire visitors. 

Now in its eighth year, the Ras Al Khaimah Fine Arts Festival 

exemplifies our wider efforts to support the development 

of our emirate and nation. The 2020 Festival’s theme, 

Connected Communities, showcases the power of 

relationships and cements the Festival’s reputation as a 

platform for meaningful cultural exchange. 

I hope you enjoy the Festival. It is my sincerest wish 

that in the spirit of unity, we seek to better understand, 

support, and learn from one another.

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

عّززت دولة اإلمارات العربية المتحدة، موقعها الرائد ومكانتها العالمية 
والتسامح  الشمولية  في  المتمثلة  المشتركة  قيمنا  إن  المرموقة، 
رحلتنا.  في  اآلن  عليه  نحن  ما  إلى  نصل  جعلتنا  التي  هي  والتعاون، 
وتساعدنا هذه القيم في تقوية اإلبداع واالبتكار والشعور بمسؤوليتنا 
تجاه اإلحساس بمعنى المجتمع بين المواطنين والمقيمين على أرضها، 

والسيما في ذلك إلهام جميع الزّوار.

البصرية،  للفنون  الخيمة  رأس  لمهرجان  الثامنة  الدورة  فعاليات  تنطلق 
اإلمارة  تطوير  لدعم  الرامية  جهودنا  مواصلة  على  مثاًلا  يعتبر  الذي 
موضوع  حول   2020 لعام  المهرجان  فعاليات  فكرة  وتتميز  والدولة. 
سمعة  وتدعيم  العالقات  قوة  تعرض  التي  المتصلة"  "المجتمعات 

المهرجان كمنصة للتبادل الثقافي األصيل.

أن  سروري  دواعي  لمن  بحضورالمهرجان.وإنه  االستمتاع  لكم  أتمنى 
نكون قادرين بروح الوحدة، على السعي إلى تحسين التفاهم وتقديم 

الدعم والتعلم من بعضنا البعض.

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 

عضو المجلس األعلى لالتحاد وحاكم إمارة رأس الخيمة



فن استكشاف الحرب مع

 سونو سلطانيا

السبت، 22 فربابر

1 – 5 مساًء

 
فن بالط املوزاييك )عام التسامح( مع 

راين ميالد 

الجمعة، 28 فرباير

1 – 5 مساًء

فن الصلصال مع شكري الرس

السبت، 7 مارس   

1 – 5 مساًء

صناعة املجوهرات: فن صب الفضة مع 

عزة القبييس

السبت،  14 مارس   

1 – 5 مساًء

فن لف الورق ثاليث األبعاد  مع 

أماين املنصوري

السبت،  21 مارس   

1 – 5 مساًء

صناعة ورود الصلصال مع آمنة الحرمي

السبت، 28 مارس   

1 – 5 مساًء

   
الجوالت

جولة ارشادية سياحية يف 

الجزيرة الحمراء

الجمعة 7 |  21  فرباير

الجمعة  6  | 27  مارس

4 – 6 مساًء

أهل راس الخيمة: جولة يف أطعمة 
املدينة القدمية مع آنا زكرياس 

السبت 22 | 29 فرباير

5 – 8 مساًء

للمزيد من التفاصيل عن فعاليات 

املهرجان، قم بتنزيل تطبيق املهرجان 

أو  قم بزيارة املوقع اإللكرتوين  
rakfinearts.ae ميكنك  امتام  

الحجوزات للفعاليات مبارشة  عن طريق 

 التطبيق أو الربيد اإللكرتوين

 rsvp@rakfinearts.ae
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الفعاليات الرئيسيـة

اإلفتتاح الرسمي 

الجمعة، 31 يناير 

8 مساًء

القرية الرتاثية يف الجزيرة الحمراء

 عرض رأس الخيمة املرسحي 

)الجزء األول(

الجمعة، 14  فرباير

)الجزء الثاين(

الجمعة، 20  مارس
5 – 9 مساًء

القرية الرتاثية يف الجزيرة الحمراء

ليلة حرب النجوم: الظهور الخاص

الجمعة، 13  مارس

7 مساًء

القرية الرتاثية – الجزيرة الحمراء

عروض األفالم  

سيتم عرض أربعه مجموعات من 
األفالم القصرية خالل شهر فرباير و 

مارس مساء أيام األربعاء

األربعاء في فرباير 5 | 12 | 19 | 26 

7 – 8 مساًء

صاالت سينام فوكس، الحمراء مول 

األربعاء يف مارس   4 | 11 | 18 | 25 

7 – 8 مساًء

صاالت سينام فوكس، الحمراء مول 

ورش العمل والحوارات  

تقام جميع فعاليات يوم الجمعة 
يف القرية الرتاثية - الجزيرة الحمراء، 

و جميع فعاليات يوم السبت يف 

متحف رأس الخيمة الوطني

فن القصة املصورة كييليي يويان 

)مصور حائز عىل منحة الرشف األمريكية(

السبت، 1 فرباير

 1 -  4 مساًء

 فن لصق الورق املمزق مع
صفية غومان

السبت،  8  فرباير

1 – 5 مساًء

صب األكريليك: رسم الفضاء مع

حاممة الشحي

السبت ، 15 فرباير
1 – 5 مساًء

حديث الكتاب: أهل رأس الخيمة، الهجرة 

واإلنتامء مع س آنا زكرياس 

األربعاء، 19 فرباير

7:30 – 8:30 مساًء
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 Main Events

Grand Opening

Friday, January 31

8pm

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village

Ras Al Khaimah Theatre 
Performance

(Part One)

Friday, February 14

(Part Two)

Friday, March 20

5-9pm

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village

Star Wars Night: A Special 
Appearance

Friday, March 13

7pm

Al Jazirah Al Hamra Heritage Village

 Film Screenings

Four sets of films will be 
screened on a rotational basis 
throughout February and 
March on Wednesday evenings.  

Wednesdays in February

 5 | 12 | 19 | 26

7-8pm

VOX Cinemas, Al Hamra Mall

Wednesdays in March

 4 | 11 | 18 | 25

7-8pm

VOX Cinemas, Al Hamra Mall

  Workshops & Talks

All Friday events are at             
Al Jazirah Al Hamra Heritage 
Village, and all Saturday 
events are at the National 
Museum of Ras Al Khaimah 

The Art of the Photo Story with 
Kiliii Yuyan, Photographer

(U.S. Honorary Grant Recipient)

Saturday, February 1

1-4pm

Torn Paper Collage with  
Safia Gumaan

Saturday, February 8

1-5pm
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Acrylic Pouring: Space Painting

with Hamama Al Shehhi 

Saturday, February 15
1-5pm

Book Talk: 

People of Ras Al Khaimah, 
Migration and Belonging with 
Anna Zacharias

Wednesday February 19
7:30-8:30pm

Art of Exploring the Ink

with Sonu Sultania

Friday, February 22
1-5pm 

Mosaic Tile Art (Year of Tolerance) 
with Rani Melad

Friday, February 28
1-5pm

The Art of Clay with Shokri Alsir

Saturday, March 7
1-5pm 

Jewelry Making: Cuttlefish Silver 
Casting with Azza Al Qubaisi

Saturday, March 14
1-5pm

The art of 3D paper roll with 
Amani Al Mansoori

Saturday, March 21

1-5pm

Creating Clay Roses with  
Aamna Al Harmi

Saturday, March 28

1-5pm

 Tours

Al Jazirah Guided Tour

Friday, February 7 | 21

Friday, March 6 | 27

4-6pm

 

People of Ras Al Khaimah:  
Old Town Food Tour with  
Anna Zacharias

Saturday, February 22 | 29 

5-8pm

Please download the RAKFAF 
app or visit rakfinearts.ae for 
more information about our 
events. Reservations can be 
made directly through the 
app or by emailing: 
rsvp@rakfinearts.ae
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موضوع المهرجان لعام 2020: المجتمعات المتصلة
Festival Theme: Connected Communities

ستحتفل الدورة الثامنة من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية 
اتصال  عن  المجتمعات  تعبر  المتصلة.  المجتمعات  بموضوع 
ومع  مشتركة.  وقواسم  مناطق  حول  بنائها  حيث  من  أصيل 
وتدفعه  العولمة  متزايد  عالم  في  المجتمع  يعني  ماذا  ذلك، 
المهرجان  يسعى  الموضوع،  هذا  خالل  من  التكنولوجيا؟  عجلة 
خاللها  من  الناس  يبني  التي  العديدة  الطرق  استكشاف  إلى 
الطبيعي.  والعالم  المحيطة،  والبيئات  اآلخرين،  مع  عالقاتهم 
كما يقدم المهرجان الفرصة لدمج الماضي والحاضر والمستقبل 
الذي يمكن به  المدى  أيضًا حول  بينما يتساءل  بعين االعتبار، 
قياس المودة والشعور بالمكان. من خالل الفن بجميع أشكاله، 
من  نعيش  التي  العديدة  الطرق  يحيي  أن  المهرجان  يأمل 
خاللها تجربة المجتمع و طاقتها المجتمعة التي تشكل منظورنا 

البسيط للعالم.

The eighth edition of the Ras Al Khaimah Fine Arts 
Festival will celebrate Connected Communities. 
Built around shared spaces and commonalities, 
communities imply genuine connection. Yet 
what does community mean in an increasingly 
globalized, technology-driven world? Through 
this theme, the Festival seeks to explore the many 
ways people build relationships with others, 
their surrounding environments, and the natural 
world. It offers an opportunity to consider past, 
present, and future while questioning the extent 
to which intimacy and sense of place can actually 
be scaled. Through art in all its forms, the Festival 
hopes to bring to life the many profound ways we 
experience community and the collective power 
they have for shaping our small, respective corners 
of the globe.
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Welcome to the eighth annual Ras Al Khaimah Fine  

Arts Festival! 

The 2020 edition marks the first time the Festival has 

been organized around a central theme, and Connected 
Communities highlights our commitment to bringing 

together talented local and international artists to 

celebrate art in a community setting. The expanded 

program of events, workshops, film screenings, and 

tours seeks to further engage visitors in reflecting on the 

many communities to which they belong and how the 

arts help create shared experiences and understandings 

across our differences.

May the 2020 Ras Al Khaimah Fine Arts Festival inspire, 

challenge, and engage each of you to become part of our 

connected community, supporting cultural and artistic 

exchange locally and globally for years to come. 

Suqrat bin Bisher
Director, Ras Al Khaimah Fine Arts Festival

Arts & Culture Manager, Al Qasimi Foundation

مرحبًا بكم في الدورة الثامنة من مهرجان رأس الخيمة للفنون 
البصرية السنوي!

موضوع  على  مرة  وألول   2020 لعام  المهرجان  محور  يركز 
على  بدوره  ويعمل  المتصلة"  "المجتمعات  وهو  رئيسي، 
تسليط الضوء على التزامنا بجمع الفنانين المحليين والدوليين 
يسعى  كما  مجتمعية.  بيئة  في  بالفن  لالحتفال  الموهوبين 
برنامج األحداث والفعاليات وورش العمل والعروض السينمائية 
والجوالت إلى زيادة إشراك زّوار المهرجان بالتفكير في العديد 
الفنون في  تساعد  إليها وكيف  ينتمون  التي  المجتمعات  من 

خلق تجارب وفهم مشترك عبر اختالفاتنا المجتمعية.

البصرية لعام  نأمل في أن يكون مهرجان رأس الخيمة للفنون 
منكم  فرد  كل  ومشاركة  والتنافس،  لإللهام،  مصدر   ،2020

لتكونوا جزًءا من مجتمعنا المتصل، وتعزيز دعم التبادل الثقافي 
والفني محلًيا وعالمًيا على مدى السنوات القادمة.

سقراط   بن   برش   

مدير مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية
مدير الفنون والثقافة، مؤسسة القاسمي
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At Marjan, we are delighted to support the eighth edition of 

the Ras Al Khaimah Arts Festival, which celebrates Connected 
Communities.

Our partnership underlines our commitment to promote 

arts and culture in the emirate, which will further position 

Ras Al Khaimah as one of the leading destinations for 

families.

Arts and culture embody the soul of a destination and with 

the festival, we are celebrating the rich cultural heritage of 

Ras Al Khaimah.

Through our partnership, we aim to highlight the evolution 

of our emirate as one of the preferred family and investment 

destinations, promoting not only community living, but also 

creating a new template for social cohesiveness, which is a 

hallmark of the vision of Ras Al Khaimah and the UAE.

We are confident that the Festival will attract visitors to Ras 

Al Khaimah and further contribute to its reputation as a 

place to live, work and prosper.

Arch. Abdulla Al Abdouli
CEO

Marjan

للفنون  الخيمة  رأس  لمهرجان  الثامنة  الدورة  دعم  المرجان  يسر 
البصرية، الذي يحتفل هذا العام بموضوعه القائم حول “المجتمعات 

المتصلة”.

إن شراكتنا دليل على تأكيد التزامنا بالترويج للفنون والثقافة في 
من  كواحدة  الخيمة  رأس  مكانة  تعزيز  على  يعمل  مما  اإلمارة، 

الوجهات الرائدة الستضافة العائالت.

بالتراث  المهرجان، نحتفل  المكان ومع  روح  والثقافة  الفنون  تجسد 
الثقافي الغني إلمارة رأس الخيمة.

اإلمارة  تطور  على  الضوء  تسليط  إلى  نهدف  شراكتنا،  خالل  من 
وال  واالستثمار،  للعائالت  المفضلة  الوجهات  من  واحدة  باعتبارها 
يقتصر ذلك على تعزيز الحياة المجتمعية وحسب، ولكننا نسعى أيًضا 
ِسمة  يعد  الذي  االجتماعي،  التماسك  عن  جديد  مفهوم  خلق  إلى 

مميزة لدعم رؤية رأس الخيمة واإلمارات العربية المتحدة.

نحن على ثقة أن هذا المهرجان سوف يجذب الكثير من الزّوار إلى 
رأس الخيمة وسيسهم بشكل أكبر في مكانتها المرموقة كوجهة 

للسكن والعمل واالزدهار.

م.عبدالله العبدويل 

المدير التنفيذي
المرجان 



   OVER 40 YEARS OF EXCELLENCE 

Owned by the government of Ras Al Khaimah in the United Arab Emir-
ates,  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 tonnes 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 tonnes. 
 
STEVIN ROCK LLC              www.stevinrock.ae 
P.O. Box 559  - Ras Al Khaimah 
United Arab Emirates 
Email:  stevin@emirates.net.ae 
Tel : +971 7 258 8666  

                                                                                        
Follow us :  
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Bayt 5 بيت
وهــم  اإلماراتييــن  الثالثــة  المصمميــن  بتقديــم  المهرجــان  يفتخــر 
المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  المبدعيــن  الــرواد  مــن 
للــزوار.  مختلفــة  بطريقــة   5 بيــت  لتصميــم  بعــض  مــع  تعاونــوا  لقــد 

The Festival is proud to feature three Emirati designers who 
are leaders in the UAE’s creative sector. Together, they have 
collaborated on curating a special visitor experience in Bayt 5. 

Mohammed Al Suwaidi
Born and raised in Ras Al Khaimah, 
Mohammed grew up surrounded by 
family stories of pearling and the lure 
of the sea. He combined his personal 
history with his passion for pearls 
and design to create Asateer.  byasateer.com

 @azzaalqubaisi

 @nesakalshehhi

Azza Al Qubaisi
Azza is a jewelry artist, sculptor, 
and product designer from Abu 
Dhabi. She is often referred to as 
the UAE’s first Emirati jewelry artist 
and is known for her public art 
engagements with palm branches. 

Nesa Al Shehhi
Nesa is a conceptual artist and 
sculptor who was born in 
Ras Al Khaimah. Through her work, 
Nesa focuses on extracting and 
exposing the “natural art” that 
is all around us.

محمد السويدي

ولــد محمــد ونشــأ فــي رأس الخيمــة، وترعــرع محاًطــا 
البحــر.   ومغريــات  اللؤلــؤ  صيــد  عــن  عائليــة  بقصــص 
باللؤلــؤ  شــغفه  مــع  الشــخصي  تاريخــه  محمــد  جمــع 

أ"ســاطير". الفنــي  عملــه  ليبــدع  والتصميــم، 

عزة القبييس

ومصممــة  ونحاتــة  فنانــة  هــي  القبيســي  عــزة 
إليهــا  يشــار  مــا  وغالًبــا  أبوظبــي.  مــن  منتجــات 
علــى أنهــا أول فنانــة إماراتيــة للمجوهــرات فــي 
بأعمالهــا  وتشــتهر  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 

النخيــل. ســعوف  مــع  العامــة  الفنيــة 

نساء الشحي

نســاء هــي فنانــة مفاهيميــة ونحاتــة ولــدت فــي 
تركــز  الفنــي،  عملهــا  خــالل  مــن  الخيمــة،   رأس 
الطبيعــي”  “الفــن  وعــرض  اســتخراج  علــى  نســاء 

حولنــا.  الموجــود 
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منـــــــــحة األفالم 
FILM GRANT

تقــدم منحــة أفــالم مهرجــان رأس الخيمــة للفنــون 
درهــم   25000( بقيمــة  متواضــع  تمويــل  البصريــة، 
إماراتــي(. وتهــدف المنحــة البتــكار أفــالم قصيــرة 
تتحــدث عــن مواضيــع تهتــم بدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ومنطقــة الخليــج العربي بشــكل عام. ويتم 
تقديم منحة واحدة سنويًا في كل عام خالل عملية 
تقديــم الطلبــات التنافســية. وســيتم عــرض األفــالم 
الخيمــة  رأس  مهرجــان  منحــة  قبــل  مــن  المنتجــة 
التالــي.  للعــام  المهرجــان  فــي  البصريــة  للفنــون 

Ras Al Khaimah Fine Arts Festival 
Film Grants provide 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 RAKFAF Film 
Grant program are screened at the 
Festival the following year. 
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المخرج الحائز على منحة األفالم: 
حمد عبدالله صغران 

Film Grant Recipient:
Hamad Abdullah Saghran

  @Bohammdy

ســينمائي  مخــرج  هــو  صغــران  اللــه  عبــد  حمــد 
مســتقل ومصمــم جرافيــك ومحــرر ومصــور مــن إمــارة 
قــام  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  الخيمــة،  رأس 
فــي  وشــارك  قصيــرة،  أفــالم  ســتة  بإخــراج  حمــد 
فــي  عضــو  وهــو  والدوليــة.  المحليــة  المهرجانــات 
كتــاب  اتحــاد  فــي  اإلبداعيــة  األنشــطة  مجموعــة 
المشــارك  المؤســس  أيضــًا  وهــو  اإلمــارات،  وأدبــاء 
الخيمــة. رأس  فــي  ســينما  فيــال  لمجموعــة 

الملخــص: يتحــدث فيلــم "ثــم مــاذا بعــد؟" عــن حيــاة 
األشــخاص المتقاعديــن مــن خــالل قصــة أبــو ســالم، 
والنفســية  الحياتيــة  األبعــاد  فــي  بنــا  يجــوب  الــذي 
والوجوديــة لشــخصية المتقاعــد مــن خــالل لقائــه مــع 

المتقاعديــن. زمالئــه 

Hamad Abdullah Saghran is an Emarati 
freelance filmmaker, graphic designer, 
editor, and photographer from Ras Al 
Khaimah, UAE. Hamad has directed six 
short films, participating in both local and 
international festivals. He is a member of 
the Creative Activity Group of the UAE 
Writers and Literature Union, as well as 
the co-founder of Villa Cinema Group in 
Ras Al Khaimah.

Synopsis: And What’s Next? talks about 
the lives of retired people through the 
story of Abu Salem, who brings us along 
on his life’s journey. He explores the 
psychological and existential dimensions 
of retirement through interviews with 
retired people.

 ثم ماذا بعد؟ 
سنة اإلنتاج: 2020

مدة العرض: 20 دقيقة
المخرج: حمد عبد الله صغران

البلد: اإلمارات العربية المتحدة 

And What’s Next?
Year of production: 2020
Running time: 20 minutes
Director: Hamad Saghran
Country: UAE
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منحة الواليات المتحدة 
االمريكية الفنية

U.S. Artist Grant

الفنيــة  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بعثــة  تعتبــر 
للواليــات  الدبلوماســية  البعثــة  قبــل  مــن  الممّولــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  األمريكيــة  المتحــدة 
تقــوم  التــي  المبــادرات  مــن  العديــد  أحــد  المتحــدة، 
والقنصليــة  أبوظبــي  فــي  األمريكيــة  الســفارة  بهــا 
بيــن  التواصــل  لتحســين  دبــي  فــي  األمريكيــة 
هــدف  فــي  وثقافاتهــم  واإلمارتييــن  األمريكييــن 

بينهــم. وشــامل  معمــق  فهــم  إلــى  التوصــل 

The United States (U.S.) Artist Grant, 
funded by the U.S. Mission to the UAE, 
is one of the many ways the Embassy 
in Abu Dhabi and Consulate General in 
Dubai seek to better connect Americans, 
Emiratis, and their vibrant cultures in 
the hopes of establishing a broader and 
deeper mutual understanding. 
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الفنان و ضيف الشرف:
 كييلي يويان 

Honorary Guest Artist:
Kiliii Yuyan

   @kiliiiyuyan

األصــل(  )ســيبيري  نانــاي  مــن  مصــور  هــو  يويــان  كييلــي 
وحاصــل علــى الجنســية صينــي - أمريكــي. يســلط عملــه 
القطــب  الضــوء علــى  الجوائــز،  مــن  العديــد  الحائــز علــى 
الشــمالي والشــعوب األصليــة والحفــاظ عليهــا مــن خــالل 
التصويــر وصناعــة األفــالم التــي تعــرض قصــة العالقــات 
بيــن النــاس والعالــم الطبيعــي. تقــدم مشــاريعه الفنيــة، 
العالميــة  المجــالت  مــن  العديــد  فــي  عرضهــا  تــم  التــي 
و   TIME و   The Guardian و   National Magazine
Sierra و Vogue، رؤيــة بديلــة للثــروة اإلنســانية الحقيقيــة 
- والمجتمــع والثقافــة واألرض. ويقيــم حاليــًا فــي ســياتل، 

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

رأس  مهرجــان  فــي  مختــارة  فنيــة  أعمــال  عــرض  ســيتم 
الفنيــة  كييلــي  مجموعــة  مــن  البصريــة  للفنــون  الخيمــة 
وهــي سلســلة أصحــاب الحــوت وسلســلة نســاء اإليديتــارود.

تقــوم سلســلة أصحــاب الحــوت بتوثيــق عالقــة اإلينبيــاك 
المعقــدة مــع الحيتــان التــي اصطادتهــا فــي أالســكا خــالل 

2000 عــام الماضيــة.

تبحــث سلســلة نســاء اإليديتــارود فــي ســباق إيديتــارود 
الــذي يبلــغ طولــه 1000 ميــل فــي جميــع أنحــاء أالســكا 
والــذي تــم تنظيمــة للحفــاظ علــى تقاليــد تزلــج الــكالب 
علــى  الضــوء  السلســلة  هــذه  وتســلط  لمســافات طويلــة. 

قــوة وخبــرات النســاء فــي الســباق.

Kiliii Yuyan is a Nanai (Siberian Native) 
and Chinese-American photographer. His 
award-winning work spotlights the Arctic, 
indigenous peoples, and conservation 
through photography and filmmaking that 
presents the story of relationships between 
people and the natural world. His projects, 
which have been featured in National 
Geographic Magazine, The Guardian, TIME, 
Sierra, and Vogue, present an alternative 
vision of humanity’s true wealth: community, 
culture, and the land. He is based out of 
Seattle in the U.S.

On display at the Ras Al Khaimah Fine Arts 
Festival are selected works from Kiliii’s 
People of the Whale series and his Women 
of the Iditarod series. 

The People of the Whale series documents 
the complex Iñupiaq relationship with the 
whales they have hunted in Alaska for the 
past 2,000 years.

The Women of the Iditarod series looks at 
the 1,000 mile Iditarod race across Alaska 
that was created to preserve the tradition 
of long-distance dogsledding. The series 
highlights the strength and experiences of 
the women of the race.



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.



Many artists have multiple pieces featured in 
the Festival, which we have highlighted using  
Download the RAKFAF App for more information 
on the artists and their works.

 عــرض العديــد مــن الفنانيــن قطــع فنيــة مميــزة فــي المهرجــان،
بتحميــل قــم  باســتخدام   عليهــا  الضــوء  نســلط   والتــي 
عــن RAKFAF تطبيــق المعلومــات  مــن  المزيــد   لمعرفــة 

وأعمالهــم .الفنانيــن 

 الفنون و التصوير
ART & PHOTOGRAPHY
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  أحمد  الخزرجي  | اإلمارات العربية املتحدة  | ظل الجمل
Ahmad Al Khazraji | UAE | Camel Shadow

  |  @alkhazrajiahmad

   أحمد العويض | اإلمارات العربية املتحدة | صورة أفريقية
   Ahmed Al Awadhi | UAE | African Portra

  |  @rukni.art

  عبري الراسبي  | اإلمارات العربية املتحدة  | السيدات
Abeer Al Rasbi | UAE | The Ladies 

  @alabeer.artist

أنانيا فريما  | الهند  | الحرية أينام كنت؟
Aanya Verma | India | Freedom, where are you?
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 أمينة العيل | اإلمارات العربية املتحدة | جذر
 Ameena Al Ali | UAE | Root

    | @The_artist_N

أماين  مجيد | أمريكا  | الشعور باللون األزرق
Amani Magid | USA | Feeling Kind of Blue

 |  @mianalib

   أماين  املنصوري  | اإلمارات العربية املتحدة | فضاء اإلمارات
Amani Al Mansoori | UAE | UAE Space 

   @engamani 

عيىس مامايص  | الجزائر  | إىل الالنهاية وما بعدها
 Aissa Mammasse | Algeria | To Infinity and Beyond

 aissamammasse.wordpress.com
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آنديرا الكاالي  | األرجنتني | قرى ركيزة البيت  
Andrea Alkalay | Argentina | Stilt-House Villages

 |  @andrealkalay

آمنة الغدير  | اململكة العربية السعودية | إحسائية 
 Amna Al Ghadeer | Saudi Arabia | Ahsa’aya

  @amnagh_artist

  أسلم آرت نور | الهند | اإلبحار يف نفس القارب
Aslam Art Noor | India | Sailing in the Same Boat 

  @art_noor

آنستاسيا  ماغني  | فرنسا | أجنحة ترفرف 
 Anastasia Magni | France | Flapping Wings 

 |  @anastasia.magni.art
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بيسواروبا موهانتي  | الهند  | املزيج 
Biswarupa Mohanty | India | Mélange

   @monnerisms

 أتول باناس | الهند  | ألوان الفخر
Atul Panase | India | Colors of Pride

  atulpanase

بودي غاديانو | الفلبني | سوق الجامل   
 Buddy Gadiano | Philippines | Souq Jamal

  @buddyadiano

بييك  بيمر  | أمريكا  | واحدة لك وواحدة يل   
 Becky Beamer | USA | One for You & One for Me

  @beckybeamer
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إبراهيم  النعيمي | اإلمارات العربية املتحدة | لحظة التأمل 
 Ebrahim Al Nuaimi | UAE | A Moment of Meditation

 |  @ebrahim125

دودوزيل  ماثيبوال  | جنوب أفريقيا  | الحرية لنا جميعاً
Duduzile Mathebula | South Africa | Freedom is All of Us

 |  @dearmagic

   دونيل  غومريان  | الفلبني   | اإلميان
Donell Gumiran | Philippines | Faith 

 |  @donnell_gumiran_photography 

شيشتا روي ساركار  | الهند  | رحلة الحياة
 Cheshta Roy Sarkar | India | Life’s Journey

 @cheshtaroysarkar
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فاراز صديقي  | باكستان  | اإلميان  
Faraz Siddiqui | Pakistan | Belief

 |  @fskarachiwala

إميان  الطوخي  | مرص  | ولد تحت الضوء  
 Eman El Tokhy | Egypt | Boy Under Light

 |  ema.eltokhy

فلورنيسيا غراندبريي | أمريكا | غري مكسور  
 Florencia Grandprey | USA | Not Broken

    @ArtbyFlorencia

فرح  خان  | الهند  | العزلة   
 Farah Khan | India | Solitude

 |  @farahkhan
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هوما  نصري | باكستان  | وجد الصوفية 
Huma Naseer | Pakistan | Wajd-e-Sufi

  huma.naseer.1029

غيلدا جباري  | إيران  | عرب اإليفيان 
  Gilda Jabbari | Iran | Through the Eyvãn

  |  @gildajabbari

 حمرية  حسني | إيرلندا | الربية الفاتنة
Humaira Hussain | Ireland | Enchanting Wilderness 

 |  @hussainart_humaira

حمدة  الخاجة  | اإلمارات العربية املتحدة 
هناك رس خفي وراء كل قناع  

Hamda Al Khajeh | UAE
 There is a Hidden Secret Behind Each Mask

 @7mdow1
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جني فان در فيستيوزن  | جنوب أفريقيا | حصة فنية 
Jeanne Van Der Westhuizen | South Africa | Art Class

 @ginos27

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

  |  @ichraq.bouzidi

كارين  رويش  | فرنسا | التكافل  
 Karine Roche | France | Symbiosis

     @karinroche

إشواريا راجيف | الهند | ذاكرة والية صحارى 
 Iswarya Rajeev | India | Sahara State of Mind

  @iswaryart
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كارولني  دينيشا | اململكة املتحدة  | تبادل 1 
 Karoline Denisha | UK | Interchange 1

 @denishaarts

ملياء القاسمي | اإلمارات العربية املتحدة | بال عنوان   
 Lamya Al Qassimi | UAE | Untitled

 lamya-alqassimi

خالد البلويش | اإلمارات العربية املتحدة | األلوان املتصلة    
 Khaled Al Blooshi | UAE | Connected Colors

   |  @k3.ae 

ليوناردو مونتويا | أمريكا | لوبيتا  
 Leonardo Montoya | USA | Lupita

       |  @orlemoon 
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  لني إميريي | اململكة املتحدة | نقاط الرتاجع
Lynn Emery | UK | Spots on the Decline 

  |  @lynn_emery_photography_

ليزا بوستويك  | أمريكا | نزهة القارب 
 Lisa Bostwick | USA | The Boat Outing

  |  @lisabostwick_throughtheyears

مايو بورتيال | هولندا  | الضحك 
 Majo Portilla | Netherlands | Giggles

  @majoportillaart

   لني نايسميث | أسرتاليا | الثقافة و املجتمع
Lyn Naismith | Australia | Community and Culture

  |  @lynnaismith



Selected works from the Rüdiger & Maria Hoffmann Collection
Foreground: Yayoi Kusama, “Pumpkins” | Background left: CRYPTIK, “Ahimsa”, print | 
Background right: Shapard Fairey, “We the People”, reprint

للمزيد من املعلومات عن ورش عمل الفعاليات أو 

لعرض أعاملكم الفنية القادمة يف أستوديو و معرض 

.rakfinearts.ae زيارة  يرجى  القاسمي،  مؤسسة 

For information on upcoming workshops, 

events, or  to exhibit at the Al Qasimi 

Foundation Studio & Gallery, visit rakfinearts.ae.
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مارك دوالت  | الهند | الطفل املفقود 2   
 Mark Daulat | India | The Missing Child II

   @markdaulat_art

   مارينا روسو  | اليونان  | الحنني ١
Marina Roussou | Greece | Nostalgia 1    

   |  marinaroussou.gr

مريم  املنصوري  | اإلمارات العربية املتحدة | كاروم  
 Maryam Al Mansoori | UAE | Carrom

 @endoomi

مارينا ياكوفليفا  | روسيا  | منط الوجه 
Marina Yakovleva | Russia | Face Pattern

   @MaryYak
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مونيكا غارسيا | كوبا | أنت وأنا  
 Monica Garcia | Cuba | You & Me

     @myfreeside

محمد قريش  | السودان | الراحة 
 Mohamed Gourashi | Sudan | Relief

 @m.gourashi

  مرييام كروشري أورتيغا | املكسيك  | قافلة يف البادية
Myriam Kruisheer Ortega | Mexico | Caravan in the Steppe 

 myriam1088@gmail.com

  محمد نيفايت  | فرنسا | الفتاة ذات اللؤلؤة
Mohamed Neffati | France | The Girl has the Pearl

 @neffati_artiste
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أم كلثوم  العالوي | اململكة العربية السعودية 
التٱمل يف املحار الصامت ١   

 Om Kalthoom Al Alawi | Saudi Arabia 
 Walking Inside the Silent Shellfish 1

 |  omkalthoomalalawi

  نادية  الهاشمي  | اإلمارات العربية املتحدة | بن )د( آري الخيار 2
Nadia Al Hashmi | UAE | Bin)d(ary Option 2

 @nadi_a.x 

 نورة الشحي  | اإلمارات العربية املتحدة | الجريان 1 و 2
Noora Al Shehhi | UAE | Neighbors 1 & 2

 @nooramm_ _

باوال موسكاتييل | إيطاليا | إيالن 
 Paola Moscatelli | Italy | Élan 

 |  @paolamoscatelli13
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  راشد الزعايب | اإلمارات العربية املتحدة | الفخامة
Rashed Al Zaabi | UAE | Regal     

 @l6fjer

بيرتا كالتينباش  | أملانيا | اآلس البستوين   
 Petra Kaltenbach | Germany | Ace of Hearts 

  |  @petra_kaltenbach

سالمة النعيمي | اإلمارات العربية املتحدة | الذنب
 Salama Al Nuaimi | UAE | Guilt

  |  @sal131520

   فيليب هاروود | اململكة املتحدة | صنع البطل
Philip Harwood | UK | A Champion in the Making

 philbobaggins@hotmail.com
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بودي غاديانو | الهند | األخوات 1   
 Shadab Khan | India | Sisterhood 1

      |  @artwork_of_shadab

ساميشكا جافايل  | الهند  | تكامل الحب 
 Samishka Javale | India | Love Intergration

  @sami_swap

شيبا خان  | الهند | النساء: الصالة   
 Shiba Khan | India | Women: Praying

 |  @shibakhanartwork

سارة سعود  | الكويت  | الرجل العجوز 
Sara Soud | Kuwait | The Old Man

 @saraartist_kw
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سبنرس هوغ | اململكة املتحدة  | راكب املكعب  
 Spencer Hogg | UK | Cube Rider

  |  @spencer.hogg 

شوق  باهزاد  | الكويت | جامل الفتاة الصغرية 
 Shoug Bahzad | Kuwait | The Beauty of a Young Girl

 @Shoug_bahzad

  املجموعة | سوريا  | تصحيح النهضة
Re: Collective | Syria | Redressing the Renaissance 

 @redressingtherenaissance

رشوتيكا غوسايف | األرجنتني | الحياة يف امليرتو 2
Shrutika Gosavi | India | The Life in a Metro 2

 @shrutika.gosavi
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   زالتان  فيليبوفك | البوسنة والهرسك | عرض املنزل 3
Zlatan Filipovic | Bosnia and Herzegovina | Home Dhow 3

  |  @zlatanfilipovic  

فيكتوريا رشيدان | أمريكا  | أين أنت؟  
Victoria Sheridan | USA | Where Are You? 

 @victoriasheridan222

يارا حامدة  | لبنان | يوم يف فرنسا 2
Yara Hamadeh | Lebanon | A Day in France 2

   |  @Xerces.i
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RAKEZ 

AD

CALL 800 RAKEZ (72539) VISIT WWW.RAKEZ.COM EMAIL INFO@RAKEZ.COM FOLLOW      /MYRAKEZ

IMAGINE | CREATE | THRIVE
RAKEZ MEDIA ZONE | BRING YOUR IDEAS TO LIFE

Head office
Etihad Towers, Level 18,
P.O. Box 94200, Abu Dhabi, UAE

Dubai office
Rolex Towers, Level 29,
P.O. Box 29595, Dubai, UAE 
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Head office
Etihad Towers, Level 18,
P.O. Box 94200, Abu Dhabi, UAE

Dubai office
Rolex Towers, Level 29,
P.O. Box 29595, Dubai, UAE 

أماين املنصوري | اإلمارات العربية املتحدة  | صواين اللؤلؤ 
Amani Al Mansoori | UAE | Pearl Trays

 @engamani.arts

أحمد الحسيني | الكويت | االحتواء
 Ahmad Al Hussaini | Kuwait | Containment

 @Mr.ahmad.alhussaini

أمينة العيل | اإلمارات العربية املتحدة 
كرس حلقة الهوية االجتامعية    

 Ameena Al Ali | UAE | Breaking the Cycle of Social Identity
    @The_artist_N

أليخاندرا  بالوس أورتيغا  | املكسيك  | واحد   
 Alejandra Palos Ortega | Mexico | One

 @alejandrapalos_artist
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فرانسيسكا برياشيني | إيطاليا | رشب الطني 
Francesca Pieraccini | Italy | Drinking Clay

 @francescapieraccini5533

أسيل الرمالوي | فلسطني  | موجة الحياة 
 Aseel Al Ramlawi | Palestine | Life’s Wave

 @aseel.alramlawi

مجيب رحمن كيهار | باكستان | صورة الشيخ زايد 
 Mujeeb Rehman Kehar | Pakistan | Portrait of Sheikh

 Zayed
    @mujeebkehar

   آديلني بيونافينتورا | الفلبني | فرقعة مجموعة الفيل
Adeline Buenaventura | Philipines

 Jungle Pop Elephant Collection
  @adeline_buenaventura
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سلمى كاتوفيش هيوز | أمريكيا  | حل الخيوط 
Selma Catovic Hughes | USA | Unravelled

 @selmacatovichughes

أتول باناس | باكستان  | موسيقى الجوجي 
 Naimatullah Khilji | Pakistan | Jogi Music

 @naimatullah.khilji.1

سبنرس هوغ | اململكة املتحدة  | االرتفاع: سلسلة بلينجر   
 Spencer Hogg | UK | Rise Up: Chain Blinger

   @spencer.hogg

راين ميالد  | مرص  | زايد واألصالة   
 Rany Milad | Egypt | Zayed and Originality

 @rany.mosaic.art



WE ENGINEER, DESIGN & BUILD

CRUSHING -& SCREENING PLANT
CONVEYOR SYSTEMS
STORAGE SYSTEMS

www.quarrymining.net

Quarry Mining LLC provides engineering, design and fabrication services for the building of industrial structures—such as mineral-processing plants, seaport 
bulk-handling systems, and environmental technologies in our native United Arab Emirates (UAE), and across the wider Middle East and North Africa (MENA) region. 
We have experience in the integration of dedusting filter systems and we are pioneer in the supply of downhill conveyor systems with power generation. All the 
company’s steel work is done in the UAE, supported by its -150 strong workforce.

Mineral Processing Plants  •  Bulk Handling Systems  •  Environmental Technologies  •  Design & Engineering
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 عبدالرحمن املدين  | اإلمارات العربية املتحدة  | ليمون
Abdulrahman Al Madani | UAE | Laymoon | 15m:5s

 @arahmanalmadani

عامر أبو حسيبه | مرص | تورشيت 
 Amer Abo Hassiba | Egypt | Toshret | 14m:14s

 @amerabohassiba

   أحمد حامد | مرص | وجوه تحرتق
Ahmed Hamed | Egypt | Faces Burn | 5m

 @ahmed_hamed

   عبدالله  دنيوار | مرص |مؤقت
Abdullah Dnewar | Egypt | Temporary | 4m:51s

 @abdallahdnewar
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حسن أمجوض  | املغرب  | جراح املايض  
 Hassan Amjoud | Morocco | The Wounds of the Past | 13m:21s

 @anirox.hassan

   ليث دحام | العراق | يوم ميالد سعيد
Layth Daham | Iraq | Happy Birthday | 10m:41s

 @leith.alrubaie

   حمدة الخاجة  |  اإلمارات العربية املتحدة  | الجدة الخارقة
Hamda Al Khajeh | UAE | Super Yadoh | 2m:30s 

   @7mdow1

 فجر العلمي | األردن  | قعادة الفم
Fajer Al Alami | Jordan | Potty Mouth | 10m:25s 

 @fajeralalami 
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 معاذ سند  | مرص  | واحد منهم
Moaz Sanad | Egypt | One of Them | 12m:34s

 @mo3azic

   مريم  العويض | اإلمارات العربية املتحدة | أمي
Mariam Al Awadhi | UAE | Mum | 13m:21s

 @streamingmariam

    محمد سلامن | اململكة العربية السعودية | األسود
Mohammed Salman | Saudi Arabia | Black | 17m:11s

 @m_salman09

   مروة  الرشقاوي  | مرص  | امرأة تطل من النافذة
Marwa Al Sharqawi | Egypt | 9m:38s
 A Woman Looks Out of the Window 

 marwa18121989@gmail.com
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 أسامة خالد | اليمن | الخوذة
Osama Khaled | Yemen | The Helmet  | 8m:45s

 @okhaledye

    مصطفى  زيك  | العراق | فيلم أكشن
Mustafa Zeki | Iraq | Film Action | 2m:30s

 @mustafa_zeki89

   بول إدوارد | مرص | عم فالن
Paul Edward | Egypt | Somebody | 9m:43s

 @paulaedwar

    نادين أسمر | لبنان | بَريك اليوم
Nadine Asmar | Lebanon | Perhaps Today  | 8m:25s

 @asmarnadine
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  روالند فولكامير  | هنغاريا | حلم السمك
Roland Folkmayer | Hungary | Dreaming Fish | 9m:37s 

 @froliii

 رغدة  كرم | مرص  | رسقة منتصف الليل
Raghda Karam | Egypt | A Midnight Robbery | 11m:26s 

 @raghda.mohamed.50

ريحانة  الهاشمي   | اإلمارات العربية املتحدة | ثوب
 Raihana  Al Hashmi | UAE | Thoub | 9m:42s

 @Rai7ana 
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نزل التطبيق عن طريق مسح الباركود
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أسامء الصحاري | اإلمارات العربية املتحدة  | العيون 
 Asma Al Sahari | UAE | Eyes

أخيليش سينها | الهند  | رصاع املجتمعات  
Akhilesh Sinha | India | A Clash of Communities

عفرين نظام | الهند  | جامل
 Afreen Nizam | India | Jamaal

أحمد اٱلمريي | اإلمارات العربية املتحدة | الحداثة والرتاث األفريقي    
 Ahmed Al Ameri | UAE | Modernity & African Heritage
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ديفينا سود | الهند  | كامبونغ الغريب  
Deveena Sood | India | Foreign Kampung

   فاطمة الظهوري | اإلمارات العربية املتحدة | بني املايض و الحارض
Fatema Al Dhoori | UAE | Between the Past and the Future   

بريثي سهرا  | الهند  | ناماستي    
  Brithi Sehra | India | Namaste

حمد الشحي  | اإلمارات العربية املتحدة  | إمرأة مليئة بالحزن 
Hamad Al Shehhi | UAE | Woman Filled with Sadness
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إرشاث محمد | الهند  | ال إله إال الله 
 Ishrath Mohammed | India | No God but Allah

ملياء  الحامدي  | اإلمارات العربية املتحدة  | املجد واألصالة  
 Lamya Al Hammadi | UAE | Glory & Originality

حصة املنصوري | اإلمارات العربية املتحدة | فتاة أمام املرآة   
 Hessa Al Mansoori | UAE | Girl Before a Mirror

نوف  الحامدي | اإلمارات العربية املتحدة | ماء الورد   
Nouf Al Hammadi | UAE | Rose Water
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نوف  الزعايب  | اإلمارات العربية املتحدة  | زايد النامء والعطاء 
Nouf Al Zaabi | UAE | Zayed alnima waleita

ريان الكاميل | اإلمارات العربية املتحدة | جامل الروح   
     Ryan Al Kamali | UAE | The Beauty of the Soul

  فيكتوريا  سيزدالك  | بولندا  | املسافة
Wiktoria Szydlak | Poland | The Distance

   jva-arts.com/studio-art

شام  املنصوري  | اإلمارات العربية املتحدة  | العادات و التقاليد   
 Shamma Al Mansoori | UAE | Customs & Traditions
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سنوافيكم باملزيد من املعلومات قريباً
 More information coming soon

 مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية 2021
2021 RAS AL KHAIMAH FINE ARTS FESTIVAL

Save the Date
Submissions Open

April 1, 2020

أحفظ التاريخ 
 تقديم األعامل
1 أبريل، 2020
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Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research
Ras Al Khaimah | United Arab Emirates

#RAKFAF20
+971 7 233 8060 | info@rakfinearts.ae |   @rakfinearts

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة 
رأس الخيمة  |  اإلمارات العربية المتحدة 

#مهرجان _ رأس _ الخيمة _ للفنون _ البصرية


