
A global space to collaborate, 
exchange insights, and co-create 
ideas on Islamic arts and culture.



As we prepare to welcome the launch of Al Burda Festival in its 2nd 
edition, we contemplate its role as a catalyst for change through 
Islamic arts and culture. The Ministry of Culture and Youth launched the 
inaugural edition of Al Burda Festival in 2018, with the aim to continue 
a 15-year tradition of honoring excellence in traditional Islamic arts by 
positioning itself as a wider, global hub where ideas, knowledge and 
initiatives are exchanged for the future of Islamic art and culture.

In 2018, the inaugural Al Burda Festival hosted 15 sessions divided 
between panel style ideas lounges, indepth workshops, and interactive 
masterclasses. Some of the most influential experts on Islamic arts and 
culture discussed a range of topics significant to the field, spreading 
awareness and dispelling preconceived ideas.

Today we hold the second edition in light of a great milestone for our 
country - the UAE’s Golden Jubilee – allowing us to embrace a crossover 
between the values of tolerance instilled within us by Our Founding 
Father, the late Sheikh Zayed, and the essence of Al Burda Festival in 
disseminating Islamic creativity in all its manifestations. 

This year, we come to you from the heart of Expo 2020 Dubai, 
extending its space to the whole world. We saw opportunity 
in Expo’s theme, Connecting Minds – Creating the Future,  
which highlights the power of writing our future together, the power of 
sharing, building and creating a more sustainable and peaceful future. 

FO R E WO R D



Noura Al Kaabi UAEMinister of Culture and Youth

Al Burda Festival presents Islamic creativity through its various forms, 
from traditional expressions to the cross exploration of future disciplines 
at the nexus of digital technology, culture, and society. It is also  
a platform where new forms of knowledge are generated, and where 
global conversations around diversity, tolerance, and connectivity  
are fostered. 

Under the theme of LIMINAL: The Spaces Between, audiences will 
experience 65 sessions of talks, workshops, masterclasses and film 
screening alongside 15 visual exhibitions and 10 performances from 
across the world, dispersed across 4 subthemes - Transformed, Healing, 
Untold and Growth. This program was curated to inspire communities 
to cross into uncharted territory and to engage with one another in 
evoking change and evolution. 

Our work in Al Burda is fully aligned with our overall mission as a 
country to become an anchor in the global dialogue of cultures. This 
is exemplified by many of our initiatives, from the Revive the Spirit of 
Mosul initiative with UNESCO to the building of the Abrahamic House, 
which  will  soon  house  a  mosque, a church and a synagogue in  
Abu Dhabi. 

While this space is a leap of faith, it is one that challenges the status 
quo, all the while keeping traditions and learning as the cornerstones 
of any exploration. 

We shed light on how Islamic culture is a gateway to other cultures, 
and how it can inspire beyond the limitations of geographical borders. 
Despite the stereotypes, which we will seek to unravel and reframe, 
Islamic arts and culture was and continues to be a powerful way to 
confront extremist ideologies, and to bridge disciplines, generations, 
and faiths with the end goal of enriching our human experience.

We are together in this quest towards making Islamic art and culture 
part of our present and our future, and this sentiment reso-nates 
worldwide. Together, we can redesign and rewrite our future with 
community driven, collaborative solutions and approaches.  

On a final note, I would like to express gratitude for the support of our 
32 Festival partners from the UAE, the region, and internationally, who 
will provide the institutional and intellectual capital to power through 
this mission. I look forward to welcoming you to this, and many future 
upcoming editions of Al Burda Festival. 





The Ministry of Culture and Youth launched  
Al Burda Award in 2004 to commemorate the 
birthday of Prophet Mohammed (PBUH). 

Now in its 16th edition, Al Burda Award recognizes 
creativity and excellence in the practice of traditional 
Islamic disciplines, including poetry, calligraphy, 
ornamentation, and Arabic typography.

The Al Burda Award ceremony will take place on 19 
December 2021, and will welcome the Ministers of 
Culture from all 22 Arab states.

A L  B U R DA  AWA R D



Al Burda Festival is a platform for cultivating Islamic creativity through artistic 
and cultural dialogue, introducing younger generations to the diversity of 
Islamic arts and culture, and ensuring its continued global presence. 

The second edition of the Festival, taking place from 19-21 December at 
Expo 2020 Dubai, is held under the theme LIMINAL: The Spaces Between. 
In addition to a program of in-person and virtual talks, performances, 
exhibitions, film screenings, and workshops, the Festival will host the  
16th  Edition of the Al Burda Award, which recognizes creativity and  
excellence in the practice of traditional Islamic disciplines.

Al Burda Festival is the joinery of Islamic arts and culture, and invites an array 
of speakers, performers, and guests to explore the thresholds of various 
disciplines.  Ahead of global conversations surrounding Islamic arts and 
culture, the Festival is shaping a yet-undiscovered and exciting future.

A B O U T  A L  B U R DA  F E ST I VA L
Held under the patronage of His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan,  

Minister of Foreign Affairs and International Cooperation







The L I M I N A L  space is a “crossing over” space, where you 
leave things behind and head towards uncharted territory.

Al Burda Festival is this transitional space where society, 
culture, and the arts overlap to create change, exchange, 
and ultimately, evolution. 

This is a crossing that bridges disciplines, generations, with 
the aim to enrich our human experience.



SU B T H E M E S

The various disciplines that make up Islamic arts and 
culture have not been immune to the phenomenal 
changes of the last year; the COVID-19 pandemic 
changed everything in its wake, from individual lives 
to societal dynamics. This part of the program looks 
at the shifting perceptions on Islamic arts and culture, 
how cultural leaders and creatives responded to the 
global pandemic, and on how the industries within are 
adapting to this new ‘normal’.

This is where emerging narratives 
within the realms of Islamic arts and 
culture come to light. Spanning 
the spectrum of traditions yet to 
be discovered all the way to the 
most experimental edges of various 
disciplines, Untold explores the 
transformative power of Islamic arts 
and culture. 

T R A N S FO R M E D

U N TO L D



The Healing section of the program harnesses 
the interconnectedness and tolerance that 
Islamic arts and culture promote. From 
performances to poetry readings and movie 
screenings to exhibitions, audiences can 
participate in invigorating and experimental 
sessions that offer a space for reflection, and 
ideas to guide them on the path towards 
evolution.

Who are the new voices waiting to be 
heard on the global Islamic arts and 
culture stage? What is the new generation 
of cultural leaders thinking about, 
creating, and advocating? And how are 
they inspiring up-and-coming creatives? 
Here we discover these youthful voices, 
and offer a platform for honing their skills 
so they can shape the future. 

G ROW T H

H E A L I N G



M O N DAY 2 0  D EC E M B E R

REGISTRATION 09:00 REGISTRATION 09:00

PLENARY IDEAS LOUNGE MASTERCLASS WORKSHOPS AL BURDA CINEMA AL BURDA STAGE AL BURDA KIDS AL BURDA FOOD AL BURDA HEALING

09:30-09:45

OPENING ADDRESS
LIMINAL:  
EXPLORING THE SPACES BETWEEN
H.E. Noura Al Kaabi

09:50-10:00

SPECIAL ADDRESS 
THE UNIVERSALITY OF ISLAMIC  
ART AND CULTURE

10:00-11:15

MOVING THE NEEDLE:
SHIFTING PERCEPTIONS 
ON ISLAMIC IDENTITY
H.E. Sheikha Hala bint Mohammed  
Al Khalifa, Dr. Yannick Lintz, Elif Shafak 
Becky Anderson

12:30-13:15 12:30-13:15 12:30-13:15 12:30-13:15

CITY LIFE | TRANSFORMATION OF 
ISLAMIC SPACES
H.E. Manal Ataya, Ratish Nanda,  
Gayane Umerova, Rahim Walizada,  
Dr. Hani Asfour

THE FUTURE OF ISLAMIC DESIGN
Younes Duret, Peter Gould, 
Nadine Kanso, Dr. Kevin Badni

WORKSHOP 1
CREATE WEARABLE ART  
IN 20 MINUTES
Noura Alserkal

TELLI BRACELETS 
BY AL GHADEER  
UAE CRAFTS
Fatima Abdul Qader

13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-15:00 13:30-14:15

NARRATING THE SPACES BETWEEN 
THROUGH POETRY
Nujoom Alghanem, Isobel Abulhoul

THE PRESERVATION OF HISTORY IN 
THE DIGITAL WORLD THROUGH AR 
Behnood Javaherpour

WORKSHOP 1
WHAT’S YOUR STORY?
BY MA’AN
Sadia Anwar

 MOGUL MOWGLI

SCENTED DOLLS
BY AL GHADEER  
UAE CRAFTS
Marwa Al Marzooqi
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PLENARY IDEAS LOUNGE MASTERCLASS WORKSHOPS AL BURDA CINEMA AL BURDA STAGE AL BURDA KIDS AL BURDA FOOD AL BURDA HEALING

14:30-15:15 14:30-15:15 14:30-15:15 14:30-15:30 14:30-15:00 14:30-16:00

THE FUTURE OF ISLAMIC ART  
AND CULTURE: 
CREATING BUSINESS MODELS
Hala Khayat, Dr. Souraya Noujaim, 
Alia Al Zougbi, H.E. Sheikh Salem 
Khalid Al Qassimi,

DRESS CODE MODEST: 
A MULTI-BILLION DOLLAR MARKET
Ghizlan Guenez, Manuel Arnaut

PERSPECTIVES ON ISLAMIC 
ARCHITECTURE
Sumaya Dabbagh

WORKSHOP 1
TRANSITIONING ADVERTISING 
TRENDS 
BY ZAYED  
UNIVERSITY
Prof. Ilze Loza

MOHAMADYAT CREATION
[IN ARABIC]
Farid Al Ali

PSYCHOTHERAPY AND 
SKATEBOARDING - AN 
ISLAMIC PERSPECTIVE 
Skater Uktis

15:00-15:10

ALEPPO:  
A 5,000 YEAR JOURNEY
By ICONEM

15:15-17:15

ABOUT ELLY

15:30-16:15 15:30 -16:30

BRANDING WITH PURPOSE
Lujain Abulfaraj MODERN  

EMIRATI CUISINE
Chef Musabbeh
Al Kaabi

16:00-16:45 16:00-16:20 16:00-16:45
16:15-16:45

WORKSHOP 2
SUFI DANCE
Rana Gorgani

THE ART OF  
REMEMBRANCE:  
A POETRY READING
Baraka Blue

DRAGON AND PHOENIX:  
JOURNEY THROUGH ART 
BY LOUVRE ABU DHABI
Ann Sasidharan,  
Bashayer AlKhoori 

16:15-17:00

MUSICAL PERFORMANCE
BY FIRDAUS ORCHESTRA

HEALING THROUGH 
MEDITATION [IN ARABIC]
BY MA’AN
Saif Al Essai

16:45-17:35 16:45-17:30 16:45-17:00

VIRTUAL
THOMAS JEFFERSON’S QUR’AN:  
AN UNTOLD AMERICAN  
HISTORY OF ISLAM
Dr. Denise A. Spellberg

SUSTAINABLE ALTERNATIVES
Wael Al Awar

POETRY RECITATION
Dr. Afra Atiq

17:00-17:45 17:00-18:00
17:15-17:30

MAKE AND PLAY: 
MAKE AN IZNIK DISH
BY LOUVRE ABU DHABI
Moza Tarek,  
Bashayer AlKhoori 

CONTEMPORARY EMIRATI 
CUISINE BY ERTH
Chef Ahmed Bounaji 

17:15-18:15

MIRA
By FBMI RUMI AND THE HEALING  

POWER OF LOVE
Baraka Blue

17:30-18:45
17:45-18:15 17:45-18:30

CAPTAINS OF 
ZA’ATARI

MUSICAL PERFORMANCE
A DOOR TO LOVE 
BY SHEIKH MAHMOUD ELTOHAMY 
AND RANA GORGANI 

ISLAMIC GARDEN DESIGN
Kamelia Zaal

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R
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OPENING ADDRESS  | LIMINAL:  
EXPLORING THE SPACES BETWEEN

PLENARY 09:30-09:45

H.E Noura Al Kaabi deep dives into the spaces 
between, those liminal spaces that signal a 
readiness to leave things behind in search for 
uncharted territory. This year, Al Burda Festival 
is this transitional space where society, culture, 
and the arts overlap to create a platform for 
change, exchange, and ultimately, evolution. 
This space is a leap of faith, one that challenges 
the status quo, all the while keeping traditions 
and learning as the cornerstones of any 
exploration. Giving rise to fundamental 
debates, this is a crossing that bridges 
disciplines, generations, and faiths with the aim 
to enrich our human experience. 

• H.E. Noura Al Kaabi, Minister, Ministry of 
Culture and Youth, UAE

SPECIAL ADDRESS | THE UNIVERSALITY 
OF ISLAMIC ARTS AND CULTURE

PLENARY 09:50-10:00

MOVING THE NEEDLE: SHIFTING  
PERCEPTIONS ON ISLAMIC IDENTITY

PLENARY 10:20-11:15

What will it take to change perceptions on 
Islamic arts and culture on a global scale? 
Despite the seismic changes and boundless 
creativity and innovation at the grassroots level, 
Islamic arts and culture continue to be 
perceived as traditional and inflexible. 
How can cultural leaders and creatives drive 
forward a challenge to move the needle? What 
new initiatives can open the door wider to new 
generations embracing their Islamic identity, 
and new ways to express it? 

• H.E. Sheikha Hala bint Mohammed  
Al Khalifa,  Director General of Culture 
and Art, Bahrain Authority for Culture and 
Antiquities, Bahrain

• Dr. Yannick Lintz, Director of 
Islamic Art Department, The Louvre 
Museum, France

• Elif Shafak, Award-winning Novelist, UK 

MODERATOR
• Becky Anderson, Anchor of Connect the 

World, CNN, UAE

TRANSFORMED ENGLISH

CITY LIFE: THE TRANSFORMATION  
OF ISLAMIC SPACES

PLENARY 12:30-13:15

How do spaces that were designed centuries 
ago in the Islamic architectural vernacular 
adapt to contemporary urban spaces?  In some 
countries, cities are evolving with historical 
Islamic spaces in mind, as architects and urban 
planners rethink, revitalize, and repurpose them 
into a new narrative. What is the right formula 
to keep Islamic spaces multifunctional and 
accessible to wider audiences?

• H.E. Manal Ataya, Director-General, Sharjah 
Museums Authority, UAE

• Ratish Nanda, Conservation Architect, CEO, 
Aga Khan Trust for Culture, India

• Gayane Umerova, Executive Director, Art 
and Culture Development Foundation, 
Ministry of Culture of the Republic of 
Uzbekistan, Uzbekistan

• Rahim Walizada, Artist, Designer, Architect, 
and Founder, Chuk Palu, UAE 

MODERATOR
• Dr. Hani Asfour, Dean, Dubai Institute of 

Design and Innovation, UAE

TRANSFORMED ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R



THE FUTURE OF ISLAMIC DESIGN

IDEAS LOUNGE 12:30-13:15

Traditional Islamic geometry lends itself 
naturally to decorative design, but how is 
it being reinterpreted into modern visual 
language? Designers and architects are taking 
age-old traditions and translating them into 
contemporary designs, creating a new visual 
vernacular. We look at their work, explore the 
challenges they face, and get to know the 
educational system supporting the growth and 
expansion of Islamic design. 

• Younes Duret, Designer, Younes Duret 
Design, Morocco

• Peter Gould, Founder and CEO, Gould 
Studio, Australia

• Nadine Kanso, Managing Director, Bil Arabi, 
UAE

MODERATOR
• Dr. Kevin Badni, Dean, College of Arts and 

Creative Enterprises, Zayed University, UAE

TRANSFORMED ENGLISH

CREATE WEARABLE ART IN 20 MINUTES

WORKSHOP 1 12:30-13:15

Explore wearable art and the different ways 
of creating it - in just under 30 minutes - with 
Emirati jewelry designer Noura Alserkal. Think 
on the spot and unlock your creative potential 
to reveal an experimental wearable jewelry art 
piece made from various materials including 
paper, clay, paint, fabric, metal, and more.

• Noura Alserkal, Artist, UAE

GROWTH ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R

TELLI BRACELETS   
BY AL GHADEER UAE CRAFTS

AL BURDA KIDS 12:30-13:15

AGE GROUP: 6-12 YEARS OLD
Learn a new and modern use for Telli by making 
a unique customized Telli bracelet.

• Fatima Abdul Qader, Craftswoman,  
Al Ghadeer UAE Crafts, UAE

GROWTH ENGLISH



NARRATING THE SPACES BETWEEN 
THROUGH POETRY

PLENARY 13:30-14:15

What is the current state of literature in the 
Muslim world? How do we maintain its  status 
as a cornerstone of culture? And how does the 
age-old art of poetry fare in the 21st century? 
In a conversation with Founder and CEO of the 
Emirates Literature Foundation Isobel Abulhoul, 
the Emirati poet, artist, and filmmaker Nujoom 
Al Ghanem answers these questions from her 
vantage point, discusses the liminality of her 
practice, and how its agile essence is energized 
in the digital era. 

• Nujoom Al Ghanem, Poet, Artist and Film 
Director, UAE

• Isobel Abulhoul, CEO and Trustee, Emirates 
Literature Foundation, UAE

GROWTH ENGLISH

THE PRESERVATION OF HISTORY IN THE 
DIGITAL WORLD THROUGH AR

MASTERCLASS 13:30-14:15

The leaps and bounds made in A.I., robotics, 
the Internet, and other fields powering the 4th 
Industrial Revolution are changing how cultural 
institutions share content with audiences.  
How are Islamic arts and culture faring in this 
new age of the metaverse, AI, NFTs, and all 
things tech?

• Behnood Javaherpour, Founder and  
Creative Director, Behnoode Foundation, 
France

GROWTH ENGLISH

WHAT’S YOUR STORY? BY AUTHORITY OF 
SOCIAL CONTRIBUTION - MA’AN

WORKSHOP 1 13:30-14:15

Storically is a platform that creates personalized 
books to amplify diversity and preserve 
personal history. Bismillah Buddies help make 
Islamic knowledge relevant, engaging and fun 
to younger audiences. Hear from UAE-based 
entrepreneur Sadia Anwar on how she spreads 
the richness of Islamic culture through these 
two initiatives to children of all faiths. 

• Sadia Anwar, Creative Entrepreneur and 
Founder, Storically and Bismillah Buddies, 
UAE

GROWTH ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R



MOGUL MOWGLI

AL BURDA CINEMA  13:30-15:00

On the brink of his first international tour, Zed,  
a British Pakistani rapper, decides to fly home to 
the UK to visit the family he has not seen in two 
years. In the midst of trying to reconnect with 
his parents, he is suddenly struck down by an 
autoimmune disease. As his condition worsens 
and his big breakthrough moment is in danger 
of vanishing into thin air, Zed descends into a 
physical and emotional crisis, amplified by vivid 
hallucinations.

• Directed By Bassam Tariq, 2020
• Duration: 89 Minutes

HEALING ENGLISH

SCENTED DOLLS  
BY AL GHADEER UAE CRAFTS

AL BURDA KIDS 13:30-14:15

AGE GROUP: 6-12 YEARS OLD
Learn how to make a handmade mini fragrant 
doll scented with the finest Arabic perfumes.

• Marwa Al Marzooqi, Craftswoman, Al 
Ghadeer UAE Crafts, UAE

GROWTH ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R

MOHAMADYAT CREATION

AL BURDA KIDS 14:30-15:00

AGE GROUP: 8-12 YEARS OLD
The workshop is an exploration of the word 
“Mohammed,” inspiring children to creatively 
write the Prophet’s name using different styles.

• Farid Al-Ali, Calligraphy Artist, Kuwait

GROWTH ARABIC



THE FUTURE OF ISLAMIC ART & CULTURE   
- CREATING BUSINESS MODELS

PLENARY 14:30 -15:15

What new business models are Islamic arts 
and culture organizations adopting to ensure 
they are appealing to digital and in-person 
audiences? The emergence and increased 
popularity of festivals, fairs, and other cultural 
activities mean there are more opportunities for 
discovery - and that organizations are evolving 
with their audiences. 

• Hala Khayat,  Regional Director, Art Dubai, 
UAE

• Alia Al Zougbi,  Joint CEO, Shubbak, UK
• Dr. Souraya Noujaim, Director, Scientific, 

Curatorial and Collection, Louvre Abu 
Dhabi, UAE

MODERATOR
• H.E. Sheikh Salem Al Qassimi, Permanent 

Delegate of the UAE to UNESCO, France

GROWTH ENGLISH

DRESS CODE MODEST: 
A MULTI-BILLION DOLLAR MARKET

IDEAS LOUNGE 14:30-15:15

The diversity of the world’s 1.8 billion Muslims 
extends to how they choose to dress. The 
modest fashion niche has taken the industry 
by storm, with many top fashion houses now 
creating special collections for this community. 
Currently valued at $277 billion and estimated 
to grow to $311 billion by 2024, the modest 
fashion industry is as lucrative as it is wide open 
to opportunities. 

• Nisreen Shocair, CEO, Yoox Net-A-Porter 
Middle East, UAE

• Ghizlan Guenez, Entrepreneur, Founder of 
the Modist, UAE

MODERATOR
• Manuel Arnaut, Editor in Chief, Vogue 

Arabia, UAE

GROWTH ENGLISH

PERSPECTIVES ON ISLAMIC  
ARCHITECTURE 

MASTERCLASS 14:30-15:15

The Mosque of the late Mohamed Abdulkhaliq 
Gargash opened its doors to the public in 
Dubai in July 2021. Since its opening, it has won 
numerous awards and garnered attention from 
across the globe for its striking contemporary 
design - and because it was designed by a 
female architect, Sumaya Dabbagh. 
In this masterclass, Dabbagh will examine 
the subject of  Islamic design and its place in 
contemporary life, highlighting the need for 
more diversity in architecture.

• Sumaya Dabbagh, Principal, Dabbagh  
Architects, UAE

TRANSFORMED ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R



TRANSITIONING ADVERTISING TRENDS
BY ZAYED UNIVERSITY

WORKSHOP 1 14:30-15:30

Explore the transition of creative media within 
the Islamic world from traditional themes and 
tropes to a globalized, multi-dimensional topic. 

• Professor Ilze Loza, Assistant Professor, 
College of Arts and Creative Enterprises, 
Zayed University, UAE

GROWTH ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R

PSYCHOTHERAPY AND SKATEBOARDING 
- AN ISLAMIC PERSPECTIVE

AL BURDA HEALING 14:30-16:00

AGE GROUP: 18-25 YEAR OLD FEMALES
This interactive workshop by the global 
community of female skaters Skater Uktis 
empowers participants to increase their self-
awareness in order to heal past trauma, build 
confidence, develop resilience, embrace failure, 
and contribute to building their community 
whilst nurturing leadership skills. 

• Skater Uktis, Global Muslim Female Skate 
Crew

HEALING ENGLISH

ALEPPO A 5,000 YEAR JOURNEY 
BY ICONEM

EXHIBITION 15:00-15:10

An organization specialized in the digitization of 
endangered heritage, ICONEM has created 3D 
models of several major monuments in the 
Old City of Aleppo. These were later presented 
as part of an immersive digital exhibition at 
The Boghossian Foundation in Brussels, and 
now at Al Burda Festival through a screening of 
these impressive images and footage. Take a 
stroll through Aleppo’s main monuments, and 
witness both the damage and the beauty of 
their remains. 

HEALING ENGLISH



BRANDING WITH PURPOSE

MASTERCLASS 15:30-16:15

Learn about building a purpose-driven brand, 
create value, connect with your tribe and 
inspire loyalty.

• Lujain AbulFaraj, Founder of Akwan,  
Co-founder of Twothirds, UAE

TRANSFORMED ENGLISH

ABOUT ELLY 

AL BURDA CINEMA  15:15-17:15

After many years living in Germany, Ahmad is 
on a flying visit to Iran. His old university friends 
decide to organise three days together on 
the banks of the Caspian Sea. One of the 
women in the group, the joyful Sepideh, has 
taken the planning in hand. Unbeknown to her 
colleagues she has invited Elly, her daughter’s 
nursery school teacher. Ahmad, having just 
disentangled himself from an unhappy German 
marriage, would like to settle down with an 
Iranian woman. Knowing this the friends 
gradually realise why Sepideh has invited Elly. 
Their attention turns to her and each one in turn 
lauds her qualities.  On the second day, while 
everything seems to be going well, an incident 
occurs which leads to Elly’s disappearance. The 
joyful atmosphere evaporates and harmony 
breaks down as the friends try to understand 
how and why she disappeared.  Elly’s family 
is contacted, but as they have no news of 
her, panic sets in. The friends start becoming 
judgemental and pick over the previous day’s 
conversations and Elly’s family phone calls, 
trying to find fault. Finally Sepideh is blamed 
for having invited Elly and thus ruining their 
holiday.  The group’s opinions of Elly veer from 
those of the first day, until at last the truth is 
out.

• Directed By Asghar Farhadi, 2009
• Duration: 119 Minutes

HEALING PERSIAN [ENG SUBTITLES]

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R

MODERN EMIRATI CUISINE

AL BURDA FOOD 15:30-16:30

The first Emirati chef, Musabbeh Al Kaabi’s 
colorful culinary career started in 2000 when 
he joined Jebel Ali international Hotels Golf 
Resort and Spa after serving seven years in the 
UAE Armed Forces - and the rest is history. In 
this culinary performance, he will showcase 
how traditional Emirati ingredients can be used 
in contemporary cuisine to bring a modern 
twist to classic dishes. 

• Chef Musabbeh Al Kaabi, Executive Emirati 
Chef, UAE

HEALING ENGLISH



SUFI DANCE

WORKSHOP 2 15:45-16:30

PARTICIPANTS MUST BE WEARING 
COMFORTABLE CLOTHES AND SOCKS  
FOR THE DANCE PRACTICE.
Rana Gorgani is a French-Iranian dancer and 
former actress. In this workshop, she will 
introduce participants to Sufism and the 
origins of Sufi dance. The workshop will also 
be an opportunity for participants to learn and 
practice Sufi dance techniques.

• Rana Gorgani, Dancer, France

GROWTH ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R

THE ART OF REMEMBRANCE: 
A POETRY READING

AL BURDA STAGE 16:00-16:20

In this performance, world-renowned Sufi 
poet Baraka Blue will read the most celebrated 
pieces from his poetry collections, as well as 
his newly penned and unreleased poems. The 
performance will be interspersed throughout 
with commentary and explanation, Sufi 
aphorisms and teaching stories, as well as 
humor and personal anecdotes from Baraka’s 
unique journey as an artist on the spiritual path.

• Baraka Blue, Poet, Musician and Author, 
Rumi Center for Spirituality and the Arts, 
USA

HEALING ENGLISH

DRAGON AND PHOENIX: JOURNEY 
THROUGH ART BY LOUVRE ABU DHABI

AL BURDA KIDS 16:00-16:45

AGE GROUP: 6-12 YEARS OLD
Young visitors can explore and reflect on 
selected artworks on display in the Dragon 
and Phoenix exhibition at Louvre Abu Dhabi, 
by following the character Qalam on a journey 
through the different trade routes across the 
Chinese and Islamic worlds, and the cultural, 
material, and ideas exchanges that took place 
from the 8th to 18th century.

• Ann Sasidharan, Art and Engagement 
Mediator, Louvre Abu Dhabi, UAE

• Bashayer AlKhoori, Art and Engagement 
Mediator, Louvre Abu Dhabi, UAE

GROWTH ENGLISH



HEALING THROUGH MEDITATION BY  
AUTHORITY OF SOCIAL CONTRIBUTION 

AL BURDA HEALING 16:15-17:00

Just like a blue sky can turn cloudy sometimes, 
so can our minds. Saif Al Essai, Founder of 
popular meditation app Nafas, leads this 
workshop on meditation and delves into its 
powerful healing properties. Plus, experience 
two short guided meditations.

• Saif AL Essai, Founder, Nafas Meditation 
App, UAE

HEALING ARABIC

MUSICAL PERFORMANCE 
BY FIRDAUS ORCHESTRA

AL BURDA STAGE 16:15-16:45

Members of the Firdaus Orchestra come 
together to give you an exciting and diverse 
range of Arabic classics.

• Firdaus Orchestra

HEALING ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R

POETRY RECITATION

AL BURDA STAGE 16:45-17:00

Afra Atiq is an award-winning Emirati poet and 
scholar. Her internationally-published research 
focuses on the literary ecosystem, and sheds 
light on the role of social media within the 
literary sector and creative industries. Her 
artistic work explores a broad range of topics 
which include heritage, culture, and legacy. 
She writes and performs in a blend of English, 
Arabic, and French.

• Dr. Afra Atiq, Award-winning poet and 
scholar, UAE

HEALING ENGLISH



THOMAS JEFFERSON’S QUR’AN: AN  
UNTOLD AMERICAN HISTORY OF ISLAM

IDEAS LOUNGE 16:45-17:35

VIRTUAL MASTERCLASS 
Why did Thomas Jefferson, eleven years before 
drafting the Declaration of Independence, buy 
a Qur’an? This Islamic sacred text, an American 
national treasure, symbolizes the pivotal yet 
unknown role Islam and Muslims played in 
early U.S. debates about religious freedom and 
citizenship. These historical precedents offer 
us a shared glimpse into vivid past connections 
between Islamic culture and the United States 
that remain relevant in the 21st century.

• Dr. Denise A. Spellberg, Professor of 
History and Middle Eastern 
Studies, The University of Texas at Austin, 
USA

UNTOLD ENGLISH

SUSTAINABLE ALTERNATIVES

MASTERCLASS 16:45-17:30

With the climate crisis at its peak - and the 
construction industry placing a large share 
of the burden on our environment - the 
21st century architect can no longer evade 
responsibility when designing future cities. 
Architects need to look at natural resources and 
phenomena and learn how to capitalize on what 
they offer and consider the impact of industrial 
waste. Moving forward, the industry must revisit 
and rethink its vernacular, ultimately creating 
new, more resilient systems.

• Wael Al Awar, Principal Architect, Waiwai, 
UAE

TRANSFORMED ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R

MAKE AND PLAY: MAKE AN IZNIK DISH 
BY LOUVRE ABU DHABI

AL BURDA KIDS 17:00-17:45

AGE GROUP: 6-12 YEARS OLD
Participants can create and design their own 
artworks by looking at and discovering the 
patterns and adornments that they decorate an 
Iznik Dish from the Louvre Abu Dhabi collection.

• Moza Tarek, Art and Engagement Mediator, 
Louvre Abu Dhabi, UAE

• Bashayer AlKhoori, Art and Engagement 
Mediator, Louvre Abu Dhabi, UAE

GROWTH ENGLISH



RUMI AND THE HEALING POWER OF LOVE

AL BURDA HEALING 17:15-18:15

No one has united the qualities of spiritual 
master and literary genius to a greater extent 
than Jalaludeen Rumi - he wrote not just to 
entertain or inspire, but to draw his readers and 
listeners to a higher state of consciousness and 
self-realization. In this workshop, participants 
will engage in reading and reflection on the 
major themes, metaphors, and symbols Rumi 
uses to enlighten us to the nature of the world 
and the human soul and explore his life, and the 
Sufi order he established.

• Baraka Blue, Poet, Musician and Author, 
Rumi Center for Spirituality and the Arts, 
USA

HEALING ENGLISH

MIRA BY FBMI

AL BURDA CINEMA  17:15-17:30

A short documentary on FBMI’s latest 
developments in Afghanistan and the UAE, this 
film showcases Mira, the new social enterprise 
by FBMI which focuses on empowering Afghan 
farmers and connecting them to health-
conscious consumers. Mira gives us a walk-
through of the enterprise’s story.

• Duration:  15 minutes

HEALING ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R

CONTEMPORARY EMIRATI CUISINE  
BY ERTH

AL BURDA FOOD 17:00-18:00

With a passion for showcasing the best Emirati 
and Khaleeji food, Chef Ahmed Bounaji will 
introduce participants to the genuine flavours 
of the UAE, and showcase how they can 
appreciate both traditional and modern-day 
dishes enhanced with a touch of finesse.

• Chef Ahmed Bounaji, Chef de Cuisine, 
Erth, UAE 

HEALING ENGLISH



CAPTAINS OF ZA’ATARI

AL BURDA CINEMA  17:30-18:45

Two best friends trapped in the Za’atari Refugee 
Camp in Jordan have an undying dream of 
becoming professional football players. When 
a world-renowned sports academy visits the 
camp, they now have a chance to make this 
dream come true.

• Directed by Ali Al Arabi, 2020
• Duration: 73 Minutes

HEALING ENGLISH

MUSICAL PERFORMANCE 
A DOOR TO LOVE 

PLENARY 17:45-18:15

A dual performance between Egyptian Sufi 
chanter Mahmoud Tohamy and whirling dervish 
Rana Gorgani.

• Sheikh Mahmoud Eltohamy, Pioneer of 
Islamic Chanting, Egypt

• Rana Gorgani, Sufi Dancer, France

HEALING ENGLISH

ISLAMIC GARDEN DESIGN

MASTERCLASS 17:45-18:30

In this masterclass led by award-winning 
landscape designer Kamelia Zaal, explores the 
historical significance of Islamic garden design, 
and how ancient design principles have been 
interpreted into modern Islamic gardens.

• Kamelia Zaal, Managing Director and Lead 
Designer, Kamelia Landscape Design, UAE

GROWTH ENGLISH

M O N DAY 2 0  D EC E M B E R



T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R

REGISTRATION 09:00 REGISTRATION 09:00

PLENARY IDEAS LOUNGE MASTERCLASS WORKSHOPS AL BURDA CINEMA AL BURDA STAGE AL BURDA KIDS AL BURDA FOOD AL BURDA HEALING

10:00-10:45 10:00-12:00 10:00-12:00

UTILIZING  
LINKEDIN FOR CREATIVES 
[RESERVED TO AL BURDA 2021 
WINNERS  (IN ENGLISH)]
Salma Altantawy 

WORKSHOP 2
[UN]SEEN:  
NEW LIGHT WITHIN  
TRADITIONAL PATTERN 
BY AMERICAN UNIVERSITY  
OF SHARJAH
Prof. Selma Ćatović Hughes

MODERN TATRIZ
BY TASHKEEL
Arin Hassan, Diego Mendoza

11:00-11:45 11:00-11:45 11:00-11:45

CULTURAL TOURISM STRATEGIES
Dr. Alaa El-Habashi, Mamoun Hmedan, 
Khawla Sayed M. Al Hashimi, 
Dr. Sami L. De Giosa

NOT-SO-ACCIDENTAL POETS
Amal Alsahlawi, Juma Alhaj 

GRID EXPLORATIONS
Nima Nabavi 

12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:15

SOUNDS OF ISLAMIC CULTURE
H.E. Huda I. Alkhamis-Kanoo, 
Prof. Carlos Guedes, Eddy Maroun,  
Mikey Muhanna

WORKSHOP 1
THINKING 
ABOUT IDENTITY
BY SWALIF
Shamsa 
Alameemi,   
Maitha Al Omaira

12:15-14:45
ALEPPO: 
A 5,000 YEAR JOURNEY
BY ICONEM

12:15-13:00

WORKSHOP 2
THE 
EMBELLISHED 
SPACE
BY BAYT AL 
QINDEEL 
Jaber Alhaddad

CREATE YOUR MIDDLE 
EASTERN CARPET
BY SHARJAH MUSEUMS 
AUTHORITY
Khuloud Sultan Juma, Thikra 
Bakhit Al Ketbi

13:00-13:45 13:00-13:45

THE PROMISE OF DIGITAL 
RESTORATION
Dr. Blythe McCarthy, 
Moyasser Nasseer, 
Yves Ubelmann, Seif El Rashidi

MOVING BEYOND STEREOTYPES  
IN FILMS
Ayman Jamal, Amjad Abu Alala,  
Hind Mezaina

13:30-14:15

WORKSHOP 1
RHYTHMS OF  
THE EMIRATI  
MALID
Alanood 
Bukhammas
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PLENARY IDEAS LOUNGE MASTERCLASS WORKSHOPS AL BURDA CINEMA AL BURDA STAGE AL BURDA KIDS AL BURDA FOOD AL BURDA HEALING

13:45-15:45
14:30-15:15 14:30-15:15 14:30-15:15 14:30-14:45

PLAYFUL TYPOGRAPHY
BY TASHKEEL
Dina Rwaished, 
Diego Mendoza 

14:30-15:30 14:30-15:30

RETHINKING THE ROLE OF CULTURAL 
INSTITUTIONS
Dr. Ulrike Al-Khamis,  
Prof. Kishwar Rizvi, Mina Al Oraibi

HOST CITIES: 
THE RIPPLE EFFECT
Laila Binbrek, Anouar Kassim MBE, 
Myrna Ayad

SHAHNAMA BEYOND BORDERS
Dr. Sheila Canby

OSHA
MODERN  
EMIRATI CUISINE
Chef Musabbeh Al Kaabi

SUFISM: THE WAY OF THE 
AWAKENED HEART
Baraka Blue

14:45-15:10
MARS, OMAN

15:00-17:30

WORKSHOP 2
MINIATURE 
PAINTING 
REVISITED
Imran Qureshi

15:30-16:15 15:30-16:15 15:30-16:00

EAST MEETS WEST
BY UNIVERSITY OF SHARJAH
Prof. Nada Abdallah 

WORKSHOP 1
OF SYLLABLES 
AND SILENCES: 
THE POETRY 
BETWEEN
Shamma Albastaki

THE SWAHILI BEAT

15:45-16:05 15:45-18:15
POETRY RECITATION
Baraka Blue

16:00-18:00 16:00-17:00

ART THERAPY:  
INTEGRATING ISLAMIC  
ART IN HEALING
Dalal AlSindi 

PATTERN STAMP
BY TASHKEEL
Diego Mendoza 

FOOD ART
Chef Omar Sartawi

16:15-17:35 16:15-16:30
16:30-17:00

SONG OF LAHORE

CULTURAL SHOWCASE
MALAYSIA TRULY ASIALIFEWTR SERIES 1:  

ART BEYOND BORDERS
Ebtisam Abdulaziz, Myrna Ayad16:45-17:35

THE EVOLUTION OF TARAB AND 
THE GREATS OF ANDALUSIAN AND 
EMIRATI POETRY
IN PARTNERSHIP WITH THE U.S. 
MISSION TO THE UAE
Faraj Abyad

 17:15-18:00

WORKSHOP 1
SQUARE KUFIC 
INTERACTIVE
BY UNIVERSITY 
OF SHARJAH
Prof. Nada 
Abdallah

17:45-18:00

MIRA
BY FBMI

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R
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T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R



T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R

UTILIZING LINKEDIN FOR CREATIVES

MASTERCLASS 10:00-10:45

WORKSHOP RESERVED TO AL BURDA 
AWARD 2021 WINNERS – IN ENGLISH
Wondering how being on LinkedIn can drive 
creative opportunities in your field? LinkedIn is 
the largest professional network in the world, 
helping hundreds of millions find opportunities 
and build connections. Al Burda Award winners 
are invited to hear about best practices on 
how to create engagement and cultivate 
conversations to connect, get inspired, and 
grow.

• Salma Altantawy, Editor, LinkedIn News, 
UAE

GROWTH ENGLISH

MODERN TATRIZ 
BY TASHKEEL

AL BURDA KIDS 10:00-12:00

AGE GROUP: 10-15 YEARS OLD
This workshop is an opportunity for children to 
learn more about Islamic textile design through 
the traditional Palestinian art of embroidery, or 
tatriz. Participants will explore and experiment 
with different embroidered patterns as they 
create their own Tatriz piece.  

• Arin Hassan, Artist-Designer, Tashkeel, UAE
• Diego Mendoza, Education and Outreach 

Coordinator, Tashkeel, UAE

GROWTH ENGLISH

[UN]SEEN: NEW LIGHT WITHIN 
TRADITIONAL PATTERN BY AUS

WORKSHOP 2 10:00-12:00

Explore the recalculating tessellation of familiar 
Islamic geometric pattern, and create new 
forms using paper and folding techniques, 
including origami. This workshop leads to the 
fusion of old and new, and illuminates different 
material properties and their translucency, 
embracing the unseen thresholds of sculptural 
fragments.

• Prof. Selma Ćatović Hughes, Designer at 
American University of Sharjah, UAE

GROWTH ENGLISH



T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R

CULTURAL TOURISM STRATEGIES

PLENARY 11:00-11:45

A burgeoning middle class and increasing 
disposable incomes mean more people are 
travelling, while countries – Muslim or not – are 
looking to attract travelers. Countries rich in 
Islamic antiquities and Islamic heritage know 
they have the potential to attract tourists from 
around the world, so how are they doing so, 
and how is Islamic tourism reshaping the global 
tourism industry?

• Dr. Alaa El-Habashi, Professor 
of Architecture and Heritage 
Conservation, University of Menoufia, Egypt 

• Mamoun Hmedan, Chief Commercial 
Officer  and Managing Director - MENA and 
India, Wego.com, UAE

• Khawla Sayed M. Al Hashimi, Director of 
Project Development, Sharjah Investment 
and Development Authority (Shurooq), UAE

MODERATOR
• Dr. Sami L. De Giosa, Visiting Assistant 

Professor, College of Fine Arts and Design, 
University of Sharjah, UAE

TRANSFORMED ENGLISH

NOT-SO-ACCIDENTAL POETS

IDEAS LOUNGE 11:00-11:45

A new generation of poets are using social 
media platforms to present their work to a vast 
and diverse global audience. From Instagram 
to TikTok, Tumblr to Twitter, digital channels 
are contributing to the popularization and 
diversification of poetry. In a conversation 
between two poets, we explore the 
transformations taking place in the world of 
poetry, and where poets inspired by Islam are 
steering these changes. 

• Amal AlSahlawi, Writer and Poet, UAE
• Juma AlHaj, Abstract Artist, UAE

GROWTH ENGLISH

GRID EXPLORATIONS

MASTERCLASS 11:00-11:45

Artist Nima Nabavi presents a deep dive 
discussion into the grid-based construction of a 
specific artwork (2019.11.10) and the self-taught 
methodologies - some inspired by Islamic 
geometry - he used to create it. This workshop 
explores the technical execution of the artwork, 
and invites audiences to ‘dissect’ the piece in 
conversation with the artist. 

• Nima Nabavi, Artist, Geometric 
Abstraction, UAE

GROWTH ENGLISH



THINKING ABOUT IDENTITY
BY SWALIF

WORKSHOP 1 12:00-12:45

“What does it mean to think about identity?” is 
a workshop that is structured as a conversation 
to exchange ideas on how identity has evolved, 
whether that be through politics, culture, 
religion, or development, and evaluate the role 
that Islamic arts and culture continue to play in 
how identity is understood. After the exchange, 
participants will engage in a mini-art workshop 
to produce collages surrounding identity. This 
workshop will be conducted in English.

• Shamsa Alameemi, Communications 
Director at SWALIF Publishing House, UAE

• Medyyah Altamimi, Writing Editor/Student 
at SWALIF Publishing House, UAE

• Maitha Al Omaira, Art Director at SWALIF 
Publishing House, UAE

GROWTH ENGLISH

ALEPPO: A 5,000 YEAR JOURNEY
BY ICONEM

EXHIBITION 12:00-12:15

An organization specialized in the digitization of 
endangered heritage, ICONEM has created 3D 
models of several major monuments in the 
Old City of Aleppo. These were later presented 
as part of an immersive digital exhibition at 
The Boghossian Foundation in Brussels, and 
now at Al Burda Festival through a screening of 
these impressive images and footage. Take a 
stroll through Aleppo’s main monuments, and 
witness both the damage and the beauty of 
their remains. 

HEALING ENGLISH

SOUNDS OF ISLAMIC CULTURE

PLENARY 12:00-12:45

One of the purest forms of creation, music 
plays an important storytelling role in Islam. A 
deep-rooted cultural tradition, it is experiencing 
massive changes with the advent of new 
technologies and increasing cross-cultural 
pollination. What are the different expressions 
of celebration in Islamic rhythm and song? How 
has traditional music evolved with the fusion 
of different cultures, and how is technology 
affecting its distribution and popularity?

• H.E. Huda I. Alkhamis-Kanoo, Founder, 
Abu Dhabi Music and Arts Foundation, UAE

• Prof. Carlos Guedes,  Associate Professor 
of Music, New York University Abu Dhabi, 
UAE

• Eddy Maroun, Co-Founder and CEO, 
Anghami, UAE (virtual)

MODERATOR
• Mikey Muhanna, Founder and Executive 

Director, Afikra, Lebanon

HEALING ENGLISH

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R



THE EMBELLISHED SPACE
BY BAYT AL QINDEEL

WORKSHOP 2 12:15-14:45

The Islamic Geometry workshop highlights the 
basics of the Islamic geometric patterns, the 
different applications of these patterns from the 
Islamic world thought the different period. The 
workshop allows the participants to discover 
how to develop complicated patterns from very 
simple shapes, which are the line, the dot and 
the circle.

• Jaber Alhaddad, Artist, Jaberology, UAE

GROWTH ENGLISH

CREATE YOUR MIDDLE EASTERN CARPET 
BY SHARJAH MUSEUMS AUTHORITY

AL BURDA KIDS 12:15-13:00

AGE GROUP: 7-13 YEARS OLD
Characterized by their unique geometric 
shapes and bright botanical patterns, Iranian 
carpets have long been used to decorate 
Middle Eastern houses. In this workshop, 
children can learn to create their own version of 
a Middle Eastern carpet.

• Khuloud Sultan Juma, Guide, Sharjah 
Museums Authority, UAE

• Thikra Bakhit Al Ketbi, Supervisor 
of Visitors Service, Sharjah Museums 
Authority, UAE

GROWTH ENGLISH

THE PROMISE OF DIGITAL RESTORATION

PLENARY 13:00-13:45

Across the world, teams of archaeologists are 
racing to rebuild endangered centers of Islamic 
cultural heritage. With the help of advanced 
digital technologies such as satellite and 3D 
imaging, they are monitoring, recording, and 
replicating ancient sites, in a bid to preserve 
these vital nexi of Islamic heritage.

• Dr. Blythe McCarthy, Andrew W. Mellon 
Senior Scientist, National Museum of Asian 
Art, Smithsonian Institution, USA (virtual)

• Moyasser Nasseer, Media Consultant, 
UNESCO, Iraq

• Yves Ubelmann, President and Co-founder, 
ICONEM, France

MODERATOR
• Seif El Rashidi, Director, The Barakat Trust, 

UK

TRANSFORMED ENGLISH

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R



RHYTHMS OF THE EMIRATI MALID

WORKSHOP 1 13:15-14:15

What are the links between cultural 
documentation and the visual representation 
of the Emirati Malid? Through the ODE (observe, 
document, experiment) framework, participants 
will use graphic design as a research tool to 
understand and represent the rhythms and 
movements of the UAE Malid, a folklore art that 
embodies the country’s cultural heritage and 
reinforces Emirati values.

• Alanood Bukhammas, Graphic Design 
Instructor, College of Arts and Creative 
Enterprises, Zayed University, UAE

GROWTH ENGLISH

PLAYFUL TYPOGRAPHY
BY TASHKEEL

AL BURDA KIDS 13:45-15:45

AGE GROUP: 10-15 YEARS OLD
Drawing inspiration from the importance of the 
natural world in Islamic art, children will use the 
forms and shapes in the Arabic alphabet in a 
playful and experimental manner. Participants 
will be prompted to create compositions using 
Arabic letters and to explore different ranges 
of abstraction through experimenting with 
outlines, multiple layers, and repetition.  

• Dina Rwaished, Creative Designer, 
Tashkeel, UAE

• Diego Mendoza, Education and Outreach 
Coordinator, Tashkeel, UAE

GROWTH ENGLISH

MOVING BEYOND STEREOTYPES  
IN FILMS

IDEAS LOUNGE 13:00-13:45

Films play a crucial role in shaping how we 
understand the world, and the silver screen has 
long been a medium for change. In that vein, 
how have recent productions reinforced or 
reinterpreted the stereotypes of Islamic culture, 
who is changing the game and how, and 
what opportunities lie ahead for filmmakers, 
directors, producers, and actors to effect real 
change?

• Amjad Abu Alala, Film and TV Director and 
Producer, UAE

• Ayman Jamal, Founder and CEO, Barajoun 
Entertainment, KSA

MODERATOR
• Hind Mezaina, Artist, Writer, Film Curator, 

UAE

UNTOLD ENGLISH

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R



RETHINKING THE ROLE  
OF CULTURAL INSTITUTIONS

PLENARY 14:30-15:15

Across the globe, factors such as the COVID-19 
pandemic, civil rights movements, political 
shifts, and new technologies are having an 
impact on every aspect of society, not least 
on cultural institutions. Museums and cultural 
organizations are rethinking their role amid 
the upheaval, shifting steadily towards more 
inclusive approaches to collecting, curating, 
and storytelling. How are institutions taking 
these changes in their stride, and how are they 
establishing new connections with audiences?

• Dr. Ulrike Al-Khamis,  Director and CEO, 
Aga Khan Museum, Canada

• Prof. Kishwar Rizvi, Professor of Islamic Art 
and Architectural History, Yale University, 
USA

MODERATOR
• Mina Al Oraibi, Editor in Chief, The 

National, UAE

TRANSFORMED ENGLISH

SHAHNAMA BEYOND BORDERS

MASTERCLASS 14:30-15:15

What does the Shahnameh – The Book of Kings 
– say about the state of liminality, or the state of 
‘in between’, and how can we apply the lessons 
from this historical masterpiece to the way we 
shape Islamic arts and culture moving forward? 

• Dr. Sheila Canby, Curator Emerita, 
Metropolitan Museum of Art, USA

UNTOLD ENGLISH

HOST CITIES:
THE RIPPLE EFFECT

IDEAS LOUNGE 14:30-15:15

Cities are emerging as fertile breeding hubs for 
cultural events, including biennials, triennials, 
festivals, and even a world Expo. We take a look 
at how cities become part of the global network 
of cultural cities, how successful partnerships 
affect their efforts, and how far the ripple goes.

• Laila Binbrek, Coordinating Director, 
National Pavilion UAE - La Biennale di 
Venezia, UAE

• Anouar Kassim MBE, Founding Director, 
Milton Keynes Islamic Arts and Culture 
(MKIAC), UK

MODERATOR
• Myrna Ayad, Cultural Strategist, Art Advisor 

and Editor, UAE

GROWTH ENGLISH

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R



OSHA

AL BURDA CINEMA  14:30-14:45

Osha is the youngest female falconer in the 
Emirates, practicing a tradition that is male-
dominated. Ever since she was a young girl, 
Aysha (the mother) knew her daughter was 
different. Unafraid of the magnificent hunting 
falcons, Osha treats her falcons as family. 
Set in the stunning empty quarter of the United 
Arab Emirates this film sheds light on a rarely 
seen world. For too long, falcon hunting has 
been a masculine sport and this young woman 
is out to break down the gendered barriers 
and become an even greater falconer than her 
mother.

• Directed by Rasha Amer, 2021
• Duration: 15 Minutes

HEALING ARABIC [ENG SUBTITLES]

SUFISM:
THE WAY OF THE AWAKENED HEART

AL BURDA HEALING 14:30-15:30

Sufism is often associated with profound 
poetry, rhythmic chanting, and meditative 
movement. While there is indeed a colorful 
range of practices used by the various Sufi 
orders around the world to inculcate states 
of expansion and presence, the Sufi path 
has always been—at its heart—a spiritual 
psychology. This workshop will give participants 
an introduction to Sufi psychology as explained 
in the writings and poetry of great Sufi masters, 
and go beyond the mere theoretical framework 
to explore the practical tools and practices 
drawn from the Sufi tradition.

• Baraka Blue, Poet, Musician and Author, 
Rumi Center for Spirituality and the Arts, 
USA

HEALING ENGLISH

MODERN EMIRATI CUISINE

AL BURDA FOOD 14:30-15:30

The first Emirati chef, Musabbeh Al Kaabi’s 
colorful culinary career started in 2000 when 
he joined Jebel Ali international Hotels Golf 
Resort and Spa after serving seven years in the 
UAE Armed Forces - and the rest is history. In 
this culinary performance, he will showcase 
how traditional Emirati ingredients can be used 
in contemporary cuisine to bring a modern 
twist to classic dishes. 

• Chef Musabbeh Al Kaabi, Executive Emirati 
Chef, UAE

HEALING ENGLISH

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R



MARS, OMAN

AL BURDA CINEMA  14:45-15:10

An old Bedouin riding his camel can’t believe 
his eyes: a woman dressed in a big, compact 
armour and a bizarre helmet is studying 
an insignificant rock. Astronauts in the 
desert of Oman... Or is it Mars? Bedouins, 
spaceships, desertships, two young Omani 
girls passionate about space and a lost 
director reflecting about life in this Universe 
and the relation between nomadism, 
exploration, colonialism and freedom.

• Directed By Vanessa Del Campo, 2019
• Duration: 20 Minutes

HEALING ARABIC [ENG SUBTITLES]

MINIATURE PAINTING REVISITED

WORKSHOP 2 15:00-17:30

Imran Qureshi teaches miniature painting at 
the National College of Lahore, and is known 
as one of the leading figures in developing the 
‘Contemporary Miniature’ aesthetic.

• Imran Qureshi, Visual Artist, Miniature 
Painter and Art Educationist, National 
College of Arts, Lahore, Pakistan

UNTOLD ENGLISH

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R

EAST MEETS WEST 
BY UNIVERSITY OF SHARJAH

MASTERCLASS 15:30-16:15

This masterclass presents ways to generate 
bilingual typefaces inspired by vintage Arabic 
lettering, by highlighting the research process, 
design, and finally, implementation of the 
typefaces.

• Prof. Nada Abdallah, Assistant Professor, 
College of Fine Arts and Design, University 
of Sharjah, UAE

GROWTH ENGLISH



POETRY RECITATION

AL BURDA STAGE 15:45-16:05

In this performance, world-renowned Sufi 
poet Baraka Blue will read the most celebrated 
pieces from his poetry collections, as well as 
his newly penned and unreleased poems. The 
performance will be interspersed throughout 
with commentary and explanation, Sufi 
aphorisms and teaching stories, as well as 
humor and personal anecdotes from Baraka’s 
unique journey as an artist on the spiritual path.

• Baraka Blue, Poet, Musician and Author, 
Rumi Center for Spirituality and the Arts, 
USA

HEALING ENGLISH

THE SWAHILI BEAT

AL BURDA CINEMA  15:30-16:00

The Swahili Beat is an upbeat look at the 
remarkable history of the Swahili people of 
Kenya and Tanzania’s East African coast. Packed 
with the music and dance of its indigenous 
peoples, the film takes viewers along the coast 
from the fabled island of Lamu to Zanzibar, 
Mombasa, Kilwa, Bagamoyo and Dar es Salaam, 
tracing the development of the Swahili culture 
through the intermarriage of Arab settlers, 
arriving from Oman in the 8th century, with 
local Africans. The resulting Afro-Arab Islamic 
hybrid culture cemented economic and social 
stability. 
The emergence of the Swahili as prosperous 
merchant brokers in the Indian Ocean basin and 
in the growing East African slave trade made 
them a lucrative target for successive waves of 
settlers, invaders and colonizers, including the 
Persianss, Portuguese, Arabs, Germans, and 
British. Though the strength of Swahili culture 
has prevailed through much of this invasion 
and colonization, communities now face new 
threats in the face globalization, the internet, 
and tourism.

• Directed By Kenny Mann, 2008
• Duration: 28 Minutes

HEALING ENGLISH

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R

OF SYLLABLES AND SILENCES:
THE POETRY BETWEEN

WORKSHOP 1 15:30-16:15

In this workshop, participants will think about 
language as material; an excavation process in 
which combinations of sound, image, and text 
can be extracted from liminal spaces in daily 
encounters to produce a poem. We will explore 
possibilities within hybrid genres, such as found 
text, erasure, ethnopoetry, and photopoetry. 
Through writing and conversation, we will 
consider hybrid genres (historic and present) 
as not merely an expression of poetry, but 
rather an expansion of the term that surpasses 
classic definitional concerns. 

• Shamma AlBastaki, Poet and Artist, UAE

GROWTH ENGLISH



ART THERAPY:
INTEGRATING ISLAMIC ART IN HEALING

AL BURDA HEALING 15:45-18:15

The concept and symbolism of patterns and 
their processes is recognized as an important 
therapeutic tool in the realm of art therapy. 
Designs emerging from Islamic art and the 
mandala (circle) in Eastern cultures are 
particularly unique in their healing properties, 
as they unite a boundless space. This workshop 
invites individuals who are interested in the arts 
and their therapeutic value to experience the 
creative process of healing.

• Dalal AlSindi, Art Psychotherapist, The Art 
Therapy Center, Bahrain

HEALING ENGLISH

FOOD ART

AL BURDA FOOD 16:00-17:00

Internationally-acclaimed food artist and 
molecular gastronomist chef Omar Sartawi 
takes us into his thinking process of bending 
reality to give new meaning to food by using 
the culinary arts to express himself, his 
heritage, and his life experiences - all this while 
cooking the perfect science-cooked egg!

• Chef Omar Sartawi, Chef and Food Artist, 
Jordan

HEALING ENGLISH

PATTERN STAMP 
BY TASHKEEL

AL BURDA KIDS 16:00-18:00

AGE GROUP: 10-15 YEARS OLD
By using recycled and easily accessible 
materials, children will have the chance to learn 
a simplified way to make their own Islamic 
geometric patterns. At the same time, they 
will create a stamp tile that will be used to 
print their design several times and make their 
Islamic pattern come to life.  

• Diego Mendoza, Education and Outreach 
Coordinator, Tashkeel, UAE

GROWTH ENGLISH

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R



CULTURAL SHOWCASE

AL BURDA STAGE 16:15-16:30

The slogan ‘Malaysia, Truly Asia ‘captures and 
defines the essence of the country’s diversity, 
which extends to its languages, landscapes, 
arts, culture, cuisines, and dance. This 
choreographed dance incorporates moves 
and costumes reflecting the diverse ethnic 
population of Malaysia. 

• Malaysia Truly Asia,  Cultural Troupe, 
Malaysia

HEALING ENGLISH

LIFEWTR SERIES 1:
ART BEYOND BORDERS

IDEAS LOUNGE 16:30-17:00

LIFEWTR, a PepsiCo brand, launched the 
Art Beyond Borders series to showcase 
artists whose work exemplifies art’s power 
to transcend boundaries and foster cultural 
understanding. Following designs by Arab 
artists Athier from Iraq and Basmah from 
Saudi Arabia, Emirati artist and writer Ebtisam 
Abdulaziz created the third label in the series 
for LIFEWTR bottles. This workshop showcases 
how LIFEWTR advances sources of creativity, 
and supports artists rise in the pursuit of their 
passion.

• Ebtisam Abdulaziz, Artist and writer, USA 

MODERATOR
• Myrna Ayad, Cultural Strategist, Art Advisor 

and Editor, UAE

GROWTH ENGLISH

SONG OF LAHORE 

AL BURDA CINEMA  16:15-17:35

With its ancient palaces and stately gardens, 
the Lahore of Pakistan’s 1947 independence 
was a haven and a muse for musicians, artists, 
and poets. With a musical culture passed down 
over centuries and a thriving film industry, 
opportunities were great for the legion of 
musicians that called Lahore home. The film 
follows the dramatic journey of Sachal Studios 
to international acclaim after toiling in obscurity 
for years, when an innovative album leads to a 
triumphant concert with Wynton Marsalis and 
his orchestra at the Jazz at Lincoln Center.  

• Directed By Andy Schocken And 
Sharmeen Obaid-chinoy, 2015

• Duration: 82 Minutes

HEALING URDU/PUNJABI  [ENG SUBS]

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R



THE EVOLUTION OF TARAB & THE GREATS 
OF ANDALUSIAN & EMIRATI POETRY

PLENARY 16:45-17:35

IN PARTNERSHIP WITH THE U.S. 
MISSION TO THE UAE
Faraj Abyad will trace the evolution of 
Tarab compositions in the colloquial Egyptian, 
Khaleeji, and Syrian accents, and weave 
them with classical Arabic poetry - ultimately 
showcasing how classical and colloquial 
Arabic complement each other. Abyad will also 
perform a medley of well-known contemporary 
and classical songs from the Gulf region by 
artists including Abadi Johar, Mihad Hamad, 
Abdel Majeed Abdulla, and Abdel Rab Edrees.

• Faraj Abyad, Composer, Singer and Music 
Producer, Abyad Productions, USA

HEALING ENGLISH

SQUARE KUFIC INTERACTIVE 
BY UNIVERSITY OF SHARJAH

WORKSHOP 1 17:15-18:00

Participants can learn and explore Square Kufic 
calligraphy in an interactive way during this 
workshop. Square Kufic is based on geometric 
forms, where positive and negative spaces have 
the same proportions. This workshop allows 
participants to learn and explore Square Kufic 
calligraphy in an interactive way.

• Prof. Nada Abdallah, Assistant Professor, 
College of Fine Arts and Design, University 
of Sharjah, UAE

GROWTH ENGLISH

MIRA
BY FBMI

AL BURDA CINEMA  17:45-18:00

A short documentary on FBMI’s latest 
developments in Afghanistan and the UAE, this 
film showcases Mira, the new social enterprise 
by FBMI which focuses on empowering Afghan 
farmers and connecting them to health-
conscious consumers. Mira gives us a walk-
through of the enterprise’s story. 

• Duration: 15 Minutes

HEALING ENGLISH

T U E S DAY 2 1  D EC E M B E R
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 مجموعــــة أبوظــــبي
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MUSIC PARTNER

MEDIA PARTNER



M E E T  O U R  C U R ATO RS

M Y R N A  AYA D 
CO-CURATOR, EXHIBITIONS
Myrna Ayad is a Dubai-based arts writer, editor and 
consultant. She is the former Director of Art Dubai, the 
Middle East, North Africa and South Asia’s foremost 
international art fair. Based in the UAE for over thirty 
years, she  has written prolifically for publications 
including  The New  York Times,  The Art Newspaper, 
Artsy,  Artforum,  Artnet,  and  The National  among 
others, and published books on major collections and 
art movements in the UAE and Saudi Arabia. Previously, 
Ayad was editor of  Canvas,  a leading magazine for 
art and culture from the Middle East and Arab world. 
Her namesake consultancy, which she established 
in 2018, focuses on art advisory, cultural strategy 
and publishing. Her clients include PepsiCo, the UAE 
Ministry of Culture and Youth, and Assouline, with 
whom she published, Sheikh Zayed: An Eternal Legacy, 
a seminal book on the late ruler of the Emirates, Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan; as well as Dubai Wonder, 
part of the House’s iconic travel series.

R I D H A  M O U M N I
CO-CURATOR, EXHIBITIONS
Ridha Moumni is an Art and Archaeology historian with an 
academic and professional specialization in Antiquity and 
modern art. Trained in classical Archaeology, he earned 
his Ph.D. at La Sorbonne University before joining the Villa 
Medici as a fellow of the French Academy. In Rome, he 
started working on Indigenous archaeology in North Africa 
in the 19th century and early modern Art. He returned to 
Tunis in 2014, where he worked as an independent research-
based curator and organized exhibitions of photography, 
early modern, and modern art. As an Aga Khan Fellow at the 
Department of Art History of Harvard University, he currently 
works on art and nation-building in postcolonial Tunisia.

ADMAF

 مجموعــــة أبوظــــبي
للثـقــافــــة والفنــــون

H I N D  M E Z A I N A 
CURATOR, AL BURDA FILM PROGRAM

Hind Mezaina is an artist, writer, and film curator 
from the UAE, whose practice delves into themes of 
collective memory, the notion of heritage, and the 
representation of Dubai and the UAE in the media. 
Working primarily in analogue photography and more 
recently in video, she is also a writer, film curator, and 
founder of The Culturist blog and co-founder of the 
Tea with Culture podcast.  Mezaina has curated film 
screenings for local institutions including Louvre Abu 
Dhabi, Sharjah Art Foundation, and The Africa Institute.

A B U  D H A B I  M US I C  &  A RTS  FO U N DAT I O N  
CURATOR, MUSIC PROGRAM
Founded in 1996, ADMAF is one of the oldest, not-for profit 
cultural organizations in the Arabian Gulf. Pioneering new 
artistic practices, it seeks to deep global cross-cultural 
dialogue, and inspire a renewed interest in the creativity of 
the UAE and Arab world. Often in partnership with leading 
national and international institutions, it delivers multi-
disciplinary initiatives for people of all ages, backgrounds, 
and nationalities through the Abu Dhabi Festival, year-round 
youth platforms, and community programs.



نبذة عن القّيمني الفنني

مرينا عياد
قّيمة مشاركة، املعارض

بالفنون مقيمة يف  ية مختصة  مرينا عّياد، كاتبة ومحررة واستشار
يف  الثقافيني  املعّلقني  أبرز  من  واحدة  بكونها  معروفة  ويه  ديب، 
املعرض  ديب،  آرت  ملعرض  السابقة  املديرة  ويه  األوسط..  الرشق 
يقيا وجنوب آسيا.  الفين الدويل األبرز يف الرشق األوسط وشمال أفر
وتقيم عّياد يف دولة اإلمارات منذ أكرث من 30 عاماً، وقد كتبت 
نيويورك  العديد من الصحف واملواقع مثل  املقاالت يف  الكثري من 
ذا  نت،   وآرت  الفن،  ومنتدى  وآرتيس،  نيوزبيرب،  آرت  وذي  تايمز، 
ناشيونال وغريها الكثري. نرشت عّياد عدة كتب عن أهم مجموعات 
اإلمارات والسعودية. وتوّلت  الرائدة يف  الفنية  املقتنيات واحلركات 
ير مجلة كانفاس، املجلة الرائدة يف مجال فن وثقافة  فيما سبق تحر
ية  االستشار وتركز رشكتها  العريب.  والعامل  األوسط  الرشق  منطقة 
تقديم  عىل   ،2018 عام  يف  أسستها  واليت  اسمها  تحمل  اليت 
االستشارات الفنية واالسرتاتيجيات الثقافية والنرش. ومن عمالئها 
للنرش  أسولني  ورشكة  والشباب،  الثقافة  ووزارة  بيبسيكو،  رشكة 
اليت أصدرت هلا كتاب ”الشيخ زايد: إرث أبدي“، وهو كتاب يتناول 
مسرية حاكم اإلمارات املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ 

باإلضافة إىل ”عجائب ديب“، ضمن إطار سلسلة الرحالت املمزية.

رضا مؤمين
قّيم مشارك، املعارض

رضا مؤمين هو مؤرخ للفنون واآلثار متخصص بالعصور القديمة 
والفن املعارص. تمّرس بعلم اآلثار الكالسييك، حيث حصل عىل درجة 
الدكتوراه من جامعة السوربون قبل انضمامه إىل فيال ميديتيش 
بوصفه زمياًل يف األكاديمية الفرنسية. ويف روما، بدأ مومين العمل 
عىل آثار القرن التاسع والفن املعارص املبكر لشعوب منطقة شمال 
يقيا. وعقب عودته إىل تونس يف عام 2014، عمل مؤمين باحثاً  أفر
وقيماً فنياً مستقاًل ونظم العديد من معارض التصوير الفوتوغرايف 
وأعمال الفن املعارص املبكر واحلديث. وهو زميل برنامج اآلغا خان 
دراسة  عىل  حالياً  ويعمل  هارفارد،  بجامعة  الفن  يخ  تار قسم  يف 

فنون مرحلة ما بعد االستعمار يف تونس.

ADMAF

 مجموعــــة أبوظــــبي
للثـقــافــــة والفنــــون

مجموعة أبوظيب للثقافة والفنون
قيم فين، البنامج املوسيقي حلفل جائزة الُبدة

وتعترب   ،1996 عام  والفنون  للثقافة  أبوظيب  مجموعة  تأسست 
بذلك واحدة من أقدم املؤسسات الثقافية غري الربحية يف منطقة 
الفنية  ممارساتها  خالل  من  املجموعة  وتسىع  العريب.  اخلليج 
االهتمام  وتحفزي  الثقافات،  بني  العاملي  احلوار  تعميق  إىل  الرائدة 
ومن  العريب عموماً.  والعامل  اإلمارات  دولة  اإلبداعية يف  باجلوانب 
خالل رشاكاتها مع مؤسسات محلية ودولية رائدة. تطلق املجموعة 
األعمار  مختلف  من  للجمهور  التخصصات  متعددة  مبادرات 
أبوظيب وغريه  الثقافية، وذلك عرب مهرجان  واخللفيات  واجلنسيات 

العديد من الربامج التعليمية واملجتمعية عىل مدار العام.

ينة هند مز
قّيمة، برنامج فيلم الُبدة

هند مزينة يه فنانة وكاتبة وقّيمة سينمائية إماراتية يتمحور فّنها 
ديب  وتمثيل  الرتاث،  ومفهوم  اجلمعية،  الذاكرة  بني  الدمج  حول 
ينة بشكٍل  واإلمارات العربية املتحدة يف وسائل اإلعالم. تعمل مز
التناظري، وتوجهت مؤخراً كذلك  الفوتوغرايف  التصوير  أسايس يف 
إىل إنتاج أعمال الفيديو. ويه أيضاً مؤّسس مدونة ذا كلترشيست، 
ينة  س املشارك للمدونة الصوتية يت ِوذ كلترش. ونظمت مز واملؤسِّ
فيها  بما  إماراتية  مؤسسات  لصاحل  األفالم  عروض  من  العديد 
يقيا. متحف اللوفر أبوظيب، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومعهد أفر



الـرشكـــــــاء الـرئـيـسـيـــــــون 

رشكاء إرث الُبدة 

رشكاء املعرض

رشكاء املعرفة 

الناقل الرسميالفندق الرسمي 

رشيك املاء الرسمي رشيك املوسيقى

رشكاء اإلعالم 

ADMAF

 مجموعــــة أبوظــــبي
للثـقــافــــة والفنــــون



 تطور الطرب وعظماء الشعر األندليس 
واإلمارايت

16:45-17:35اجللسة الرئيسية 

يف  يكية  األمر املتحدة  الواليات  بعثة  مع  بالتعاون 
املتحدة بية  العر اإلمارات  دولة 

سريصد الفنان فرج أبيض مراحل تطور املؤلفات الطربية يف 
ية، ثم يدمجها  اللهجات العامية املرصية واخلليجية والسور
بالشعر العريب الفصيح - ليبني يف النهاية كيف تكمل اللغة 

العربية الفصىح والعامية بعضها البعض. كما سيؤدي باقة 
متنوعة من أشهر األغاين املعارصة والكالسيكية من منطقة 
اخلليج لفنانني معروفني أمثال عبادي اجلوهر، وميحد حمد، 

وعبد املجيد عبد هللا، وعبد الرب إدريس.

فرج أبيض، مؤلف ومغين ومنتج موسيقي، الواليات • 
املتحدة األمريكية 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

الكويف املربع 
جامعة الشارقة 

17:15-18:00ورشة عمل 1 

تتيح هذه الورشة للمشاركني تعلم واستكشاف اخلط الكويف 
املربع بأسلوب تفاعيل ممتع. ويعتمد هذا النوع من اخلط 

عىل األشكال اهلندسية، وتتشابه فيه األبعاد من حيث حجم 
العرض/ النسب. 

أ. ندى عبدهللا، أستاذة مساعدة يف كلية الفنون اجلميلة • 
والتصميم، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة 

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

مريا
مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد 

17:45-18:00عرض سينمايئ 

يع مبادرة سمّو الشيخة  فيلم وثائقي قصري حول آخر مشار
فاطمة بنت محمد بن زايد يف أفغانستان واإلمارات. ويلقي 

هذا الفيلم الضوء عىل ”مريا“، املرشوع املجتميع اجلديد الذي 
أطلقته املبادرة لتمكني املزارعني األفغان وربطهم باملستهلكني 
املهتمني بالطعام الصيح. ويقدم ”مريا“ ملحة عامة عن قصة 

املبادرة. 

املدة: 20 دقيقة• 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

21 ديــســمــــــــــربالثالثاء



عرض ثقايف 

16:15-16:30العرض

يجسد شعار ”مالزييا، آسيا احلقيقية“ جوهر التنوع الغين للبالد 
يف لغاتها، ويشمل هذا العرض، وفنونها، وثقافتها، ومأكوالتها، 

ياء تعكس التنوع  ورقصها. وتشمل هذه الرقصة حركات وأز
العريق لسكان مالزييا. 

يا آسيا احلقيقية، فرقة ثقافية، مالزييا•  مالزي

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

سلسلة اليف ووتر 1: 
الفن العابر للحدود

16:30-17:00مجلس األفكار 

أطلقت رشكة بيبسيكو عالمة اليف ووتر من زجاجات املياه 
يف إطار سلسلة ”الفن العابر للحدود“ إللقاء الضوء عىل 

الفنانني الذين تجسد أعماهلم قوة الفن يف تخطي احلدود 
يز التفاهم الثقايف. وبعد تصاميم الفنانتني أثري من  وتعز

العراق وبسمة من السعودية، ابتكرت الفنانة والكاتبة 
يز التصميم الثالث ضمن السلسلة.  اإلماراتية ابتسام عبدالعز

وتستكشف هذه الورشة كيف تساهم اليف ووتر يف تطوير 
مصادر اإلبداع ودعم الفنانني لبلوغ شغفهم. 

يز، فنانة وكاتبة، الواليات املتحدة •  ابتسام عبدالعز
األمريكية

مديرة اجللسة:
مرينا عياد، خبرية اسرتاتيجية ثقافية ومستشارة فنية • 

ومحررة، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

أغنية الهور

16:15-17:35عرض سينمايئ 

بعد استقالهلا يف عام 1947، أصبحت الهور يف باكستان- 
بقصورها القديمة وحدائقها الفخمة- مالذاً ومصدر إهلام 

للموسيقيني والفنانني والشعراء. ويف ضوء ثقافة موسيقية 
متوارثة عرب قرون عديدة وصناعة سينمائية مزدهرة، وجد 

املوسيقيون يف املدينة موطناً هلم. ويسلط الفيلم الرحلة 
الدرامية ألوركسرتا ”ساشال استديوز“ حىت بلوغ الشهرة 

الدولية بعد كفاح طويل. وكيف ساهم ألبوم نابض باالبتكار 
يف جمعهم بحفل موسيقي مع وينتون مارساليس وفرقته 

املوسيقية يف مركز لينكولن ملوسيقى اجلاز يف نيويورك.

إخراج آندي شوكن وشارمني عبيد تشينوي, 2015• 
 املدة: 82 دقيقة • 

اللغة األوردو والبنجابية  [مرتجم لإلنكلزيية]التأمل

21 ديــســمــــــــــربالثالثاء



العالج بالفن، 
استخدام الفنون اإلسالمية للعالج

15:45-18:15ركن التأمل 

يعترب مفهوم ورمزية األنماط وطريقة رسمها  أداًة تعبريية 
وعالجية هامة يف مجال العالج بالفن. وتتمزي األنماط 

والتصاميم املنبثقة عن الفن اإلسالمي وفن املانداال يف 
الثقافات الرشقية عىل وجه اخلصوص، بقدراتها العالجية 

الفريدة حيث تحول الفراغ املرتامي إىل وحدة فنية متكاملة. 
هذه الورشة موجهة إىل املهتمني بالفنون وقيمتها العالجية 

عموماً عىل اختالف مشاربهم، وتركز عىل اختبار القدرة 
الشفائية لإلبداع. 

دالل السندي، خبرية عالج بالفن، البحرين• 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

فن الطعام

16:00-17:00مطبخ الُبدة 

يعّرفنا فنان األطعمة وخبري طهي الطعام العاملي، الشيف 
عمر الرسطاوي، عىل أسلوبه اإلبدايع الفريد يف تقديم الطعام 
بمفهوم مختلف عرب استخدام فنون الطهي للتعبري عن نفسه 

وتراثه وخرباته احلياتية - كل هذا أثناء طهي وجبة بيض مثىل 
بطريقة علمية!

الشيف عمر الرسطاوي، فنان أطعمة وخبري طهي • 
جزييئ، األردن 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

أنماط للكليشات
تشكيل

16:00-18:00ركن األطفال 

سنة  15-10 ية:  العمر الفئة 
يتعلم األطفال باستخدام مواد معاد تدويرها ومتوفرة، طريقة 

مبّسطة البتكار أنماط هندسّية إسالمّية. ويف الوقت ذاته، 
يستكشفون طريقة صناعة قوالب  لطباعة هذه التصاميم 
يف عدة نسخ وتحويل إبداعاتهم إىل أعمال هندسية نابضة 

باحلياة.

دييغو ميندوزا، منسق الربنامج التعليمي والتوعوي، • 
مركز ”تشكيل“، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

21 ديــســمــــــــــربالثالثاء



ية إلقاءات شعر

15:45-16:05العرض

يلقي الشاعر الصويف الشهري عاملياً باراكا بلو أشهر املقاطع 
الشعرية يف مجموعاته، باإلضافة إىل قصائده اليت ألفها حديثاً 

ومل ينرشها بعد. ويتخلل عرض اإللقاء الشعري تعليقات 
ورشوحات للقصائد، وأقوااًل صوفية وقصصاً تثقيفية، باإلضافة 
إىل مواقف فكاهية وحكايا شخصية من رحلة باراكا الفريدة يف 

عامل الروحانيات. 

باراكا بلو، شاعر وموسيقي وكاتب، مركز الرومي • 
للروحانيات والفنون، الواليات املتحدة األمريكية

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

21 ديــســمــــــــــربالثالثاء

الشعر بني الصوت والسكون 

15:30-16:15ورشة عمل 1 

سيتعامل املشاركون يف ورشة العمل هذه مع اللغة كمادة؛ 
أي عملية تنقيب الستخراج تراكيب من األصوات والصور 

والنصوص من ‘مساحات العبور’ يف لقاءات يومية هدفها 
إنتاج القصائد. وسرنصد االحتماالت القائمة ضمن األنماط 

اهلجينة، مثل النص املوجود، والشعر العريق، والشعر املمزوج 
بالصور. وبشكل مكتوب وشفهي، سنتعامل مع األنماط 
يخية واحلارضة) عىل أنها ليست مجرد تعبري  اهلجينة (التار
شعري، وإنما إغناء للمصطلح الذي يتجاوز االهتمامات 

التعريفية الكالسيكية.

شّما البستيك، شاعرة وفّنانة، اإلمارات العربية املتحدة• 

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

التقاء الرشق مع الغرب 
جامعة الشارقة

15:30-16:15جلسات اخلباء 

تستعرض هذه اجللسة عدة أساليب لتكوين خطوط ثنائية 
اللغة مستوحاة من احلروف العربية الكالسيكية. كما تسلط 

الضوء عىل عملية البحث، وتصميم هذه اخلطوط وتطبيقاتها.  

أ. ندى عبدهللا، أستاذة مساعدة يف كلية الفنون اجلميلة • 
والتصميم، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة 

يةالتطور اللغة اإلنجلزي



يخ، ُعمان املر

14:45-15:10عرض سينمايئ 

ال يمكن لبدوي مسّن يركب اجلمل أن يصدق عينيه: امرأة 
يبة تدرس صخرة غري مهمة.  ترتدي درعاً ضخماً وخوذة غر

رواد فضاء يف قلب الصحراء العمانية .... أم أنه املريخ؟ 
بدويون، سفن فضاء، سفن صحراوية، شابتان عمانيتان 

شغوفتان بعامل الفضاء، ومخرج ضائع يتأمل احلياة يف هذا 
الكون الفسيح والعالقة بني البدو واالستكشاف واحلرية. 

إخراج فانيسا ديل كامبو, 2019• 
املدة: 20 دقيقة• 

يةالتأمل اللغة العربية واإلنكلزي

إعادة تقديم املنمنمات 

15:00-17:30ورشة عمل 2 

يتوىل عمران قرييش تعليم رسم املنمنمات يف الكلّية الوطنّية 
للفنون يف مدينة الهور، وقد أصبح أحد رّواد تطوير جمالّيات 

»املنمنمات املعارصة«.

ييش, فنان تشكييل، رسام لوحات مصغرة •  عمران قر
وخبري تربوي فين الكلية الوطنية للفنون، الهور، باكستان

يةاالكتشاف اللغة اإلنجلزي

21 ديــســمــــــــــربالثالثاء

النبض السواحييل 

15:30-16:00عرض سينمايئ 

يخ املتمزي للشعب  يقدم هذا الفيلم نظرة متفائلة حول التار
السواحييل يف الساحل الرشيق لتزنانيا وكينيا. ويأخذ الفيلم، 

امليلء بمشاهد املوسيقى ورقصات الشعوب األصلية، 
يرة المو  املشاهدين يف رحلة عىل طول الساحل من جز

ية إىل زنجبار ومومباسا وكيلوا وباغامويو ودار السالم،  األسطور
حيث يتتبع التطور الذي طرأ عىل الثقافة السواحيلية عرب 

تزاوج املستوطنني العرب القادمني من عمان يف القرن الثامن 
واألفارقة املحليني. حيث ساهمت الثقافة اإلسالمية اهلجينة 
الناتجة عن ذلك يف ترسيخ االستقرار االقتصادي واالجتمايع.

كما أن بروز السواحيليني كوسطاء تجاريني ناجحني يف حوض 
يقيا،  املحيط اهلندي ويف تجارة الرقيق املتنامية يف رشق أفر

جعلهم هدفاً مربحاً ملوجات متعاقبة من املستوطنني والغزاة 
واملستعمرين؛ من الفرس والربتغاليني والعرب واألملان 

والربيطانيني. ورغم قوة وثبات الثقافة السواحيلية خالل الكثري 
من فرتات الغزو واالستعمار، إال أن مجتمعاتها تواجه اليوم 

تهديدات جديدة يف مواجهة العوملة واإلنرتنت والسياحة. 

إخراج كيين مان, 2008• 
 املدة: 28 دقيقة• 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي



عوشا

14:30-14:45عرض سينمايئ 

عوشا يه أصغر أنىث يف اإلمارات تعمل يف مجال الصيد 
بالصقور الذي كان حكراً عىل الذكور لوقت طويل. وقد علمت 

أمها عائشة أن ابنتها مختلفة منذ صغرها، حيث مل ُتبِد يوماً 
خوفاً من صقور الصيد الضخمة وكانت تعاملها كأفراد من 

عائلتها. 

تدور أحداث هذا الفيلم يف الربع اخلايل يف اإلمارات، وهو يسلط 
الضوء عىل عامل فريد ومختلف تسىع فيه هذه الشابة إىل كرس 

ية لتتقن  حواجز التفرقة بني اجلنسني يف هذه الرياضة الذكور
الصيد بالصقور حىت أكرث من والدتها. 

إخراج رشا عامر, 2021• 
 املدة: 15 دقيقة• 

ية(التأمل اللغة العربية )مرتجم لإلنكلزي

التصوف: 
يق القلب املستنري طر

14:30-15:30ركن التأمل 

غالباً ما ترتبط الصوفية بالشعر ذي املعاين العميقة، والرتانيم 
اإليقاعية، واحلركات التأملية. ويف حني توجد العديد من 
املمارسات يف مختلف طرق التصوف حول العامل إلذكاء 

اإلحساس باالمتداد واحلضور، لكن لطاملا كان املسار الصويف 
يف جوهره شكاًل من علم النفس الرويح. تبدأ هذه الورشة 

بمقدمة عن علم النفس الصويف حسب مؤلفات وشعر 
أساتذة الصوفية العظماء، ويتخللها جانب عميل يستعرض 

األدوات واملمارسات العملية املستمدة من التقاليد الصوفية. 

باراكا بلو، شاعر وموسيقي وكاتب، مركز الرومي • 
للروحانيات والفنون، الواليات املتحدة

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

املطبخ اإلمارايت احلديث

14:30-15:30مطبخ الُبدة 

ُيعد مصبح الكعيب أول شيف إمارايت، حيث بدأ مسريته 
يف الطهي عام 2000 عندما انضم إىل مجموعة فنادق 

ومنتجعات جبل عيل بعد خدمته لسبع سنوات يف القوات 
املسلحة اإلماراتية. يستعرض الكعيب يف هذا العرض كيف 

يمكن استخدام املكونات اإلماراتية التقليدية يف املطبخ املعارص، 
وإضفاء ملسة عرصية عىل األطباق الكالسيكية. 

مصّبح الكعيب، شيف تنفيذي إمارايت، اإلمارات العربية • 
املتحدة 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي
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دور املؤسسات الثقافية يف ظل الواقع اجلديد 

14:30-15:15جلسة رئيسية 

تؤثر عوامل مثل تفيش جائحة كوفيد19-، والتحوالت 
السياسية، والتقنيات احلديثة عىل جميع منايح املجتمع، وال 

سيما املؤسسات الثقافية. وتعيد املتاحف واملنظمات الثقافية 
صياغة دورها يف خضم االضطرابات، لتتحول بخطوات ثابتة 

نحو منهجيات أكرث شمولية جلمع وعرض األعمال الفنية 
ورواية القصص. فكيف ترايع املؤسسات هذه التغيريات 

يف مساعيها؟ وكيف يقومون بتأسيس عالقات جديدة مع 
اجلمهور؟ 

يك اخلميس، املديرة والرئيسة التنفيذية يف متحف •  د. أولر
اآلغا خان، كندا 

يزيف، أستاذة الفن اإلسالمي والعمارة •  أ. كيشوار ر
يخية، جامعة ييل األمريكية، الواليات املتحدة التار

مديرة اجللسة:
ير، ذا ناشيونال، اإلمارات العبية •  ييب، رئيسة التحر مينا العر

املتحدة 

يةالتحول اللغة اإلنجلزي

الشاهنامة - ما وراء احلدود 

14:30-15:15جلسات اخلباء 

ماذا تقول الشاهنامة – ملحمة امللوك- عن حالة الغموض، أو 
حالة ”الفضاء البيين“، وكيف يمكننا تطبيق الدروس املستفادة 

من هذه  امللحمة الشعرية عىل أسلوب صياغتنا للثقافة 
والفنون اإلسالمية مستقباًل؟ 

د. شيال كانيب، القّيمة الفنية يف متحف مرتوبوليتان • 
للفنون، الواليات املتحدة

يةاالكتشاف اللغة اإلنجلزي

التأثري املضاعف: 
مدن تستضيف ثقافات وفنون العامل

14:30-15:15مجلس األفكار 

تتحول املدن إىل حاضنات حافلة باألحداث الثقافية، مثل 
فعاليات البينايل والرتينايل واملهرجانات، وحىت معرض إكسبو 

العاملي. ويف إطار ذلك، سنبحث كيف تصبح املدن جزءاً من 
املشهد العاملي للثقافة والفنون، وكيف تؤثر الرشاكات الناجحة 

عىل مساعيها، وآفاق هذا املجال. 

يك، مديرة التنسيق، اجلناح الوطين لدولة •  ليىل بن بر
اإلمارات العربية املتحدة يف بينايل البندقية، اإلمارات 

العربية املتحدة
ية الربيطانية)، •  أنور قاسم (وسام عضو برتبة اإلمرباطور

املدير املؤسس ملؤسسة ميلتون كيزن للفنون والثقافة 
اإلسالمية، اململكة املتحدة

مديرة اجللسة:
مرينا عياد، خبرية اسرتاتيجية ثقافية ومستشارة فنية • 

ومحررة، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي
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إيقاعات املالد اإلمارايت

13:15-14:15ورشة عمل 1 

ما يه الروابط بني التوثيق الثقايف والتمثيل البرصي للمالد 
اإلمارايت؟ يستخدم املشاركون - من خالل إطار املراقبة والتوثيق 

والتجربة - التصميم اجلرافييك كأداة بحث لفهم إيقاعات 
وحركات املالد اإلمارايت، وهو فن فلكلوري من الرتاث اإلمارايت 

يعكس القيم اإلماراتية العريقة. 

العنود بوخّماس: أستاذة يف التصميم اجلرافييك، كلية • 
الفنون والصناعات اإلبداعية، جامعة زايد، اإلمارات 

العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

التصميم التيبوغرايف املمتع 
تشكيل

13:45-15:45ركن األطفال 

سنة  15-10 ية:  العمر الفئة 
بويح من املكانة البارزة اليت تناهلا الطبيعة يف الفنون اإلسالمية، 

يستخدم األطفال األنماط واألشكال املوجودة يف األبجدية 
العربية بأسلوب تجرييب مرح. وسيتم تشجيع املشاركني 

الّصغار عىل إبداع أعمال تركيبية تعتمد عىل األحرف العربية 
واستكشاف املستويات التجريدية املختلفة عرب كتابة اخلطوط 

العريضة، واملستويات املتعددة، واالستنساخ.

دينا رويشد، مصممة إبداعية، تشكيل، اإلمارات العربية • 
املتحدة

دييغو ميندوزا، منسق الربنامج التعليمي والتوعوي، • 
مركز ”تشكيل“، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

تغيري الصورة النمطية يف السينما

13:00-13:45مجلس األفكار 

تلعب األفالم دوراً كبرياً يف تكوين فهمنا للعامل، فلطاملا كانت 
الشاشة الفضية أداًة للتغيري. ويف هذا السياق، كيف ساهمت 

يز أو تغيري الصور النمطية عن  آخر إنتاجات السينما يف تعز
الثقافة اإلسالمية؟ ومن يتحكم بهذا التغيري وكيف يتم ذلك؟ 

وما الفرص املتاحة أمام صانيع األفالم واملخرجني واملنتجني 
واملمثلني إلحداث تغيري فعيل؟

أمجد أبو العال، مخرج ومنتج سينمايئ وتلفزيوين، • 
اإلمارات العربية املتحدة

أيمن جمال، املؤسس واملدير التنفيذي، رشكة باراجون • 
إنرتتينمنت، اململكة العربية السعودية

مديرة اجللسة:
ينة، قيمة فنية لألفالم وفنانة وكاتبة، اإلمارات •  هند مز

العربية املتحدة

يةاالكتشاف اللغة اإلنجلزي
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املساحات املزخرفة
بيت القنديل

12:15-14:45ورشة عمل 2 

تسلط ورشة اهلندسة اإلسالمية الضوء عىل أساسيات األنماط 
اهلندسية اإلسالمية وتطبيقاتها املختلفة يف العامل اإلسالمي 

عرب مختلف العصور. وتتيح ورشة العمل للمشاركني اكتشاف 
كيفية تطوير أنماط معقدة من أشكال بسيطة للغاية، ويه 

اخلط والنقطة والدائرة. 

جابر احلداد، مصمم، جابرلويج، اإلمارات العربية املتحدة• 

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

تعلم صنع السجاد الرشيق
 هيئة الشارقة للمتاحف

12:15-13:00ركن األطفال 

سنة  13-7 ية:  العمر الفئة 
ين السجاد اإليراين العديد من املنازل يف الرشق  لطاملا ز

األوسط، وهو يتمزي بأشكال هندسية فريدة وزخارف نباتية 
زاهية. ويتعلم األطفال يف هذه الورشة صنع قطع خاصة بهم 

من السجاد الرشق أوسطي. 

خلود سلطان جمعة، مرشدة، هيئة الشارقة للمتاحف، • 
اإلمارات العربية املتحدة

ذكرى بخيت الكتيب، مرشفة خدمة الزوار، هيئة الشارقة • 
للمتاحف، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

احلفاظ عىل الرتاث باستخدام التكنولوجيا الرقمية

13:00-13:45جلسة رئيسية 

يسارع علماء اآلثار يف جميع أنحاء العامل إىل إعادة ترميم مراكز 
الرتاث الثقايف اإلسالمي، حيث يستعينون بالتكنولوجيا الرقمية 
املتطورة، مثل األقمار الصناعية والتصوير ثاليث األبعاد، ملراقبة 

يخية، يف محاولة منها إلحياء  وتسجيل وإعادة ابتكار املواقع التار
الرتاث اإلسالمي.

د. باليث مكاريث، كبرية علماء أندرو دبليو ميلون، املتحف • 
الوطين للفن اآلسيوي التابع ملؤسسة سميثسونيان 

للفنون، الواليات املتحدة 
ميرس نارص، مستشار إعالمي، منظمة األمم املتحدة • 

للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)، العراق
إيف أوبيلمان، الرئيس واملؤسس، رشكة ايكونيم، فرنسا• 

مدير اجللسة:
سيف الرشيدي، املدير العام، مؤسسة بركات، اململكة • 

املتحدة

يةالتحول اللغة اإلنجلزي
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ما معىن التفكري يف اهلوية؟ 
دار سوالف للنرش

12:00-12:45ورشة عمل 1 

”ما معىن التفكري يف اهلوية؟“ يه ورشة تتضمن حواراً لتبادل 
األفكار حول كيفية تطور اهلوية، سواء بسبب السياسة، أو 

الثقافة، أو الدين، أو التطور. ثم سنكتشف دور الفنون والثقافة 
اإلسالمية يف طريقة فهم الناس للهوية. وبعد احلوار، ينخرط 
املشاركون يف ورشة فنية صغرية إلبداع أعمال كوالج حول 

موضوع اهلوية. تجري الورشة باللغة اإلنجلزيية حرصاً. 

شمسة العميمي، مديرة االتصال يف دار سوالف للنرش، • 
اإلمارات العربية املتحدة

مدية التميمي، محررة/ طالبة، دار سوالف للنرش، • 
اإلمارات العربية املتحدة

ميثاء العمرية، مديرة فنية يف دار سوالف للنرش، • 
اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

حلب: رحلة 5000 عام
إيكونيم

12:00-12:15معرض

إيكونيم يه منظمة متخصصة برقمنة الرتاث املهدد 
باالنقراض، وقد طورت نماذج ثالثية األبعاد للعديد من املعامل 

ية الرئيسية يف مدينة حلب القديمة. وتم تقديم هذه  األثر
النماذج الحقاً ضمن معرض رقمي  يف مؤسسة بوغوصيان 

يف بروكسل، وتشارك اآلن يف مهرجان الربدة من خالل عرض 
هذه الصور واللقطات الرائعة اليت تتيح للمشاهد القيام بجولة 
ية الرئيسية يف مدينة حلب لرؤية جماهلا والدمار  عرب املعامل األثر

الذي حلق بها يف آن معاً. 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

اإليقاعات يف الثقافة اإلسالمية  

12:00-12:45جلسة رئيسية 

املوسيقى يه أرىق أشكال اإلبداع، وتلعب دوراً مهماً يف رواية 
القصص اإلسالمية. كما أنها تقليد ثقايف ضارب يف القدم، 

ية مع ظهور تقنيات جديدة وتزايد  لكنها تشهد تحوالت جذر
التمازج الثقايف. ما يه التعبريات املختلفة لالحتفاء باإليقاع 

واملوسيقى اإلسالمية؟ وكيف تطورت املوسيقى التقليدية 
عرب مزج ثقافات متعددة؟ وكيف تؤثر التكنولوجيا يف نرشها 

وشعبيتها؟ 

سعادة هدى إبراهيم اخلميس - كانو، مؤسسة • 
مجموعة أبوظيب للثقافة والفنون، اإلمارات العربية 

املتحدة 
أ. كارلوس جيديس، أستاذ موسيقى مساعد يف جامعة • 

نيويورك أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة 
 إيدي مارون، الرشيك املؤسس،  أنغامي، اإلمارات • 

العربية املتحدة

مدير اجللسة:
مييك مهنا، املؤسس والرئيس التنفيذي، عفكرة، لبنان• 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي
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اسرتاتيجيات السياحة الثقافية

11:00-11:45جلسة رئيسية 

يادة الدخل املتاح لالستهالك  يؤدي ازدهار الطبقة الوسطى وز
يٍد من الناس عىل السفر، يف حني تسىع الدول  إىل إقدام مز

_ املسلمة وغريها – إىل اجتذاب السياح. وتدرك الدول 
الغنية باآلثار والرتاث اإلسالمي قدرتها عىل استقطاب السياح 

من أنحاء العامل، فكيف تقوم بذلك؟ وكيف تعيد السياحة 
اإلسالمية رسم مالمح قطاع السياحة العاملي؟ 

د. عالء احلبيش، أستاذ العمارة واحلفاظ عىل الرتاث، • 
جامعة املنوفية، مرص 

مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي واملدير العام لرشكة • 
يقيا  ويغو Wego.com يف الرشق األوسط وشمال أفر

واهلند، اإلمارات العربية املتحدة
يع، •  خولة سيد محمد اهلاشمي، مدير قطاع تطوير املشار

هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير »رشوق«، اإلمارات 
العربية املتحدة

مدير اجللسة:
د. سامي ل. دي جيوزا، أستاذ مساعد زائر، كلية الفنون • 

اجلميلة والتصميم، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية 
املتحدة 

يةالتحول اللغة اإلنجلزي

ليسوا شعراء صدفة

11:00-11:45مجلس األفكار 

أخذ جيل جديد من الشعراء باستخدام مواقع التواصل 
ية أمام طيف واسع ومتنوع  االجتمايع لعرض أعماهلم الشعر

من اجلماهري. حيث تساهم هذه القنوات الرقمية، مثل 
إنستجرام، وتيك توك، وتمبلر، وتويرت وغريها، بالرتويج للشعر 

وتنويع املحتوى الشعري. ومن خالل احلوار بني شاعرتني، 
سنستكشف يف هذه اجللسة التحوالت اليت تطرأ عىل عامل 

الشعر، وكيف يتعامل الشعراء الذين يستمدون إهلامهم من 
اإلسالم مع هذه التغريات.

أمل السهالوي، كاتبة وشاعرة، اإلمارات العربية املتحدة• 
جمعة احلاج، فنان تجريدي، اإلمارات العربية املتحدة• 

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

أرسار األشكال اهلندسية

11:00-11:45جلسات اخلباء 

يقدم الفّنان نيما نابايف حواراً معمقاً حول األشكال اهلندسية 
الشبكية يف عمل فين محدد (2019.11.10). ويلقي الّضوء عىل 

املنهجيات اليت استخدمها يف إبداع العمل، واليت تعّلمها من 
تلقاء نفسه واستقى بعضها من األشكال اهلندسية اإلسالمية. 

وتتناول هذه الورشة جانب التنفيذ التقين للعمل، وتدعو 
احلضور إىل تحليله عرب احلوار مع الفنان.

نيما نابايف، فّنان، التجريد اهلنديس،  اإلمارات العربية • 
املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي
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استخدام لينكد إن الغتنام الفرص املهنية

10:00-10:45جلسات اخلباء 

 2021 الُبدة  بجائزة  ين  للفائز مخصصة  عمل  ورشة 
ية اإلنجلزي باللغة   -

هل تساءلت يوماً كيف يمكن حلساب لينكد إن أن يساعدك 
عىل اغتنام الفرص اإلبداعية؟ يوفر موقع لينكد إن أكرب شبكة 

من املتخصصني عىل مستوى العامل، حيث يساعد مئات 
املاليني يف العثور عىل الفرص وبناء العالقات. ومن هنا، ندعو 

الفائزين بجائزة الرُبدة لالستماع إىل أفضل املمارسات حول 
كيفية التواصل والتفاعل والتحاور عرب لنيكد إن لتحقيق التنمية 

املهنية. 

سلمى الطنطاوي، محررة أخبار لينكد إن، اإلمارات • 
العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

يز احلديث التطر
 تشكيل

10:00-12:00ركن األطفال 

سنة  15-10 ية:  العمر الفئة 
تتيح ورشة العمل هذه لألطفال فرصة للتعّرف عىل تصاميم 

يز  األقمشة اإلسالمية واكتشاف جماليتها من خالل فن التطر
الفلسطيين التقليدي. حيث يستكشف املشاركون الصغار أنماط 

يز قطع قماش خاصة بهم. يز املختلفة أثناء تعلم تطر التطر

ين حسن، فنانة ومصّممة، مركز ”تشكيل“، اإلمارات •  عر
العربية املتحدة

دييغو ميندوزا، منسق الربنامج التعليمي والتوعوي، • 
مركز ”تشكيل“، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

[غري] مريئ: ضوء جديد يف قلب النمط التقليدي 
اجلامعة األمريكية يف الشارقة

10:00-12:00ورشة عمل 2 

تستكشف هذه الورشة تصميم نمط هنديس إسالمي مألوف 
بطريقة الفسيفساء، وابتكار أشكال جديدة باستخدام تقنية 

يجامي. تجمع هذه الورشة  طي الورق، بما يف ذلك األور
القديم باحلديث، مربزًة اخلصائص املادية املختلفة وشفافيتها، 

ومحتضنًة الفواصل غري املرئية بني أجزاء العمل النحيت. 

أ. سلمى كاتوفيك هيوز، مصممة يف اجلامعة األمريكية • 
يف الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي
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ركن التأملمطبخ الُبدةركن األطفالعروضعروض سينمائيةورش عملجلسات اخلباءمجلس األفكارجلسات رئيسية

15:45-13:45
15:15-14:3015:15-14:3015:15-14:3014:45-14:30

التصميم التيبوغرايف املمتع
– تشكيل

دينا رويشد, دييغو ميندوزا

15:30-14:3015:30-14:30

إعادة صياغة دور املؤسسات الثقافية
د. أولريك اخلميس، 

يزفيد، مينا العرييب أ. كيشوار ر

التأثري املضاعف: 
مدن تستضيف ثقافات وفنون العامل

ليىل بن بريك، أنور قاسم, مرينا عياد

الشاهنامة: فضاءات لالكتشاف
د. شيال كاتيب

عوشا

املطبخ اإلمارايت احلديث
الشيف مصّبح الكعيب

يق القلب املستنري  التصوف: طر
باراكا بلو

15:10-14:45
يخ، عمان املر

17:30-15:00

ورشة عمل 2
إعادة تقديم اللوحات 

املصغرة
عمران قرييش

16:15-15:3016:15-15:3016:00-15:30

التقاء الرشق مع الغرب
– جامعة الشارقة

أ. ندى عبدهللا

ورشة عمل 1
الشعر بني الصوت 

والسكون
شّما البستيك

النبض السواحييل

16:05-15:4518:15-15:45
ية إلقاءات شعر

باراكا بلو
 18:00-16:0017:00-16:00

 العالج بالفن: استخدام الفنون
اإلسالمية للعالج

دالل السندي

أنماط للكليشات
– تشكيل

دييغو ميندوزا

فن الطبخ
الشيف عمرالرسطاوي  

17:35-16:1516:30-16:15
17:00-16:30

أغنية الهور

عرض ثقايف 
سلسلة اليف ووتر 1:  مالزييا آسيا احلقيقية

الفن العابر للحدود
يز، مرينا عياد ابتسام عبدالعز

17:35-16:45

 عرض موسيقي: الطرب وعظماء 
الشعر األندليس واإلمارايت

يكية يف  بالتعاون مع بعثة الواليات املتحدة األمر
دولة اإلمارات 

فرج أبيض

18:00-17:15 

ورشة عمل 1
الكويف املربع

– جامعة الشارقة
أ. ندى عبدهللا

18:00-17:45

مريا
مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد
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ركن التأملمطبخ الُبدةركن األطفالعروضعروض سينمائيةورش عملجلسات اخلباءمجلس األفكارجلسات رئيسية

12:00-10:0012:00-10:0012:00-10:00

استخدام لينكد الغتنام الفرص املهنية
ين بجائزة الُبدة  ورشة عمل مخصصة للفائز

ية( 2021 )باللغة اإلنجلزي
سلمى الطنطاوي

ورشة عمل 2
[غري] مريئ:

ضوء جديد يف قلب النمط التقليدي 
- اجلامعة األمريكية يف الشارقة 

أ. سلمى شاتوفيتش هيوز

يز احلديث التطر
- تشكيل

عرين حسن, دييغو ميندوزا

11:45-11:0011:45-11:0011:45-11:00

اسرتاتيجيات السياحة الثقافية
د. عالء احلبيش،, مأمون حمدان، خولة سيد 

اهلاشمي، د. سامي ل. دي جيوزا

ليسوا شعراء صدفة
أمل السهالوي، جمعة احلاج

أرسار األشكال اهلندسية 
نيما نابايف

12:45-12:0012:45-12:0012:15 - 12:00

اإليقاعات يف الثقافة اإلسالمية
سعادة هدى إبراهيم اخلميس- كانو، أ. كارلوس 

جيديس، إيدي مارون، مييك مهنا

ورشة عمل 1
ما معىن التفكري يف 

اهلوية؟ 
- سوالف

 شمسة العميمي، 
ميثاء العمرية

14:45-12:15

حلب: رحلة 5000 عام
- إيكونيم

13:00-12:15

ورشة عمل 2
املساحات املزخرفة 

- بيت القنديل 
جابر احلداد

تعلم صنع السجاد الرشيق
- هيئة الشارقة للمتاحف

 خلود سلطان جمعة، 
ذكرى بخيت الكتيب

13:45-13:0013:45-13:00

 احلفاظ عىل الرتاث باستخدام 
التكنولوجيا الرقمية

 د. باليث مكاريث, ميرس نارص، إيف إبلمان, 
سيف الرشيدي

تغيري الصورة النمطية يف السينما
ينة أمجد أبو العال، أيمن جمال، هند مز

14:15-13:15

ورشة عمل 1
 إيقاعات املالد 

اإلمارايت
العنود بوخميس
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تصميم احلدائق اإلسالمية

17:45-18:30جلسات اخلباء

تتيح لكم هذه اجللسة اليت تديرها مصممة املناظر الطبيعية 
احلائزة عىل جوائز مرموقة كاميليا زعل، استكشاف األهمية 

يخية لتصميم احلدائق اإلسالمية، وكيفية تطبيق مبادئ  التار
التصميم القديمة يف إنجاز حدائق إسالمية حديثة.

ية واملصممة الرئيسية، كاميليا •  كاميليا زعل، املديرة اإلدار
لتصميم املناظر الطبيعية، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

 كباتن الزعرتي

17:30-18:45عرض سينمايئ 

صديقان محارصان يف مخيم الزعرتي لالجئني يف األردن، 
يارة  لديهما حلم كبري بأن يحرتفا لعب كرة القدم. ويف ز

ياضية شهرية عاملياً إىل املخيم، يصبح لدى  ألكاديمية ر
الصديقني أمل بتحقيق حلمهما. 

إخراج عيل العريب، 2020• 
املدة: 73 دقيقة• 

اللغة العربية [مرتجم لإلنجزيية]التأمل

عرض موسيقي:  
باب احلب

17:45-18:15جلسة رئيسية 

عرض ثنايئ يجمع املنشد الصويف املرصي محمود التهامي 
ومؤدية رقصة الدراويش الصوفية رنا جورجاين. 

الشيخ محمود التهامي، رائد فن اإلنشاد،، مرص • 
رنا جورجاين، فنانة أداء صويف، فرنسا• 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا



مريا
مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد 

17:15-17:30عرض سينمايئ 

يع مبادرة سمّو الشيخة  فليم وثائقي قصري حول آخر مشار
فاطمة بنت محمد بن زايد يف أفغانستان واإلمارات. ويلقي 

هذا الفيلم الضوء عىل ”مريا“، املرشوع املجتميع اجلديد الذي 
أطلقته املبادرة لتمكني املزارعني األفغان وربطهم باملستهلكني 
املهتمني بالطعام الصيح. ويقدم ”مريا“ ملحة عامة عن قصة 

املبادرة. 

املدة: 15 دقيقة• 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

الرومي وقوة احلب الشفائية

17:15-18:15ركن التأمل 

مل يسبق ألحد أن جمع القوة الروحية والعبقرية األدبية كما 
فعل جالل الدين الرومي، فلم تقترص غايات كتاباته عىل 

اإلمتاع واإلهلام، بل سىع إىل االرتقاء بالقراء واملستمعني إىل 
حالة أعىل من الويع وإدراك الذات. يستكشف املشاركون يف 
هذه الورشة، عرب القراءة والتأمل، مجموعة من املوضوعات 

الرئيسية، واالستعارات، والرموز اليت استخدمها الرومي 
يفنا بطبيعة العامل والروح البرشية، باإلضافة إىل التعّرف  لتعر

عىل مسرية حياته والطريقة الصوفية اليت أسسها.  

باراكا بلو، شاعر وموسيقي وكاتب، مركز الرومي • 
للروحانيات والفنون، الواليات املتحدة

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا

املطبخ اإلمارايت املعارص مع إرث

17:00-18:00مطبخ الُبدة 

لدى الشيف أحمد بونايج شغف كبري  باملطبخ اإلمارايت 
واخللييج، ويقدم للمشاركني يف هذا العرض أفضل املأكوالت 
والنكهات األصلية اليت يذخر بها املطبخ اإلمارايت، مستعرضاً 

أمامهم أساليب إعداد األطباق التقليدية واحلديثة، مع إضفاء 
ملسات راقية

الشيف أحمد بونايج، إرث، اإلمارات العربية املتحدة • 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي



 مصحف توماس جيفرسون: 
يكا يخ املجهول لإلسالم يف أمر التار

16:45-17:35مجلس األفكار

افرتاضية جلسة 
ما األسباب اليت دفعت توماس جيفرسون إىل اقتناء القرآن 
الكريم قبل أحد عرش عاماً من كتابة وثيقة االستقالل؟ يرمز 
هذا الكتاب املقدس، والذي يعّد كزناً وطنياً أمريكياً، إىل الدور 

اجلوهري - لكن املجهول - الذي أّداه اإلسالم واملسلمون 
ية الدينية واملواطنة يف الواليات  يف احلوارات األوىل حول احلر

يخية ملحًة عن الصالت  املتحدة. وتقّدم لنا هذه السوابق التار
يخية الوثيقة بني الثقافة اإلسالمية والواليات املتحدة،  التار

واليت ما تزال قائمة يف القرن الواحد والعرشين.

يخ والدراسات •  د. دينيس أ. سبيلبج، أستاذة يف التار
الرشق أوسطية، جامعة تكساس، أوسنت، الواليات 

املتحدة 

يةاالكتشاف اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا

ية إلقاءات شعر

16:45-17:00مرسح الُبدة 

د. عفراء عتيق يه شاعرة وباحثة إماراتية حائزة عىل عدة 
جوائز. يركز بحثها املنشور دولياً عىل املنظومة األدبية، ويلقي 

الضوء عىل دور وسائل التواصل االجتمايع يف القطاع األديب 
والصناعات اإلبداعية. ويستكشف عملها يف املجال الفين 
مجموعة واسعة من املوضوعات تشمل الرتاث والثقافة 

واإلرث. تؤلف عتيق الشعر وتلقيه بعدة لغات تشمل 
اإلنجلزيية والعربية والفرنسية.

د. عفراء عتيق، باحثة وشاعرة إماراتية حاصلة عىل جوائز، • 
اإلمارات العربية املتحدة

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

اصنع والعب، اصنع طبق إزنيق
متحف اللوفر أبوظيب

17:00-17:45ركن االطفال 

سنة  12-6 ية:  العمر الفئة 
يحظى املشاركون يف هذه الورشة بفرصة تصميم وصنع 
أعمال فنية خاصة بهم، مستكشفني ومستلهمني من 

األنماط والزخارف اليت يزتين بها طبق إزنيق من مجموعة 
مقتنيات متحف اللوفر أبوظيب. 

موزة طارق، وسيطة الشؤون الفنية وأنشطة التواصل، • 
متحف اللوفر أبوظيب ، اإلمارات العربية املتحدة

بشاير اخلوري، وسيطة الشؤون الفنية وأنشطة التواصل، • 
متحف اللوفر أبوظيب ، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي



التعايف عب التأمل 
هيئة املساهمات املجتمعية - معًا

16:15-17:00ركن التأمل 

تماماً مثلما قد تتلبد السماء الزرقاء بالغيوم يف بعض 
األحيان، كذلك عقولنا. يدير سيف العيسايئ، مؤسس تطبيق 
”نَفس“ للتأمل، ورشة العمل هذه حول التأمل، متعمقاً يف 

خصائصه العالجية القوية. ويمكن للمشاركني أيضاً خوض 
تجربيت تأمل قصريتني.

سيف العيسايئ، مؤسس تطبيق ”َنفس“ للتأمل، • 
اإلمارات العربية املتحدة

اللغة العربيةالتأمل

التخطيط ملستقبل مستدام

16:45-17:30جلسات اخلباء

مع وصول األزمة املناخية إىل ذروتها، وتسبب قطاع البناء 
بجزء كبري من األرضار اليت تلحق ببيئتنا، مل يعد بوسع املهندسني 

املعماريني يف القرن احلادي والعرشين تجاهل مسؤولياتهم 
تجاه بناء مدن للمستقبل. ويف هذا اإلطار، عليهم األخذ بعني 

االعتبار املوارد والظواهر الطبيعية، وإبداع تصاميم عملية، دون 
تجاهل تأثري النفايات الصناعية. ويتوجب عىل هذا القطاع من 
اآلن فصاعداً التفكري من جديد يف تصاميمه  لتأسيس أنظمة 

ية جديدة تتسم باملرونة  واالستدامة.  معمار

وائل األعور، املهندس املعماري الرئييس، واي واي، • 
اإلمارات العربية املتحدة 

يةالتحول اللغة اإلنجلزي

عرض موسيقي 
ألوركسرتا الفردوس 

16:15-16:45جلسة رئيسية 

يقدم أعضاد فرقة الفردوس باقة منوعة من أجمل املوسيقى 
الكالسيكية العربية. 

أوركسرتا الفردوس • 

اللغة العربيةالتأمل

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا



20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا

يات:  فن الذكر
ية إلقاءات شعر

16:00-16:15مرسح الُبدة 

يلقي الشاعر الصويف الشهري عاملياً باراكا بلو، أشهر املقاطع 
الشعرية يف مجموعاته، باإلضافة إىل قصائدة اليت ألفها حديثاً 

ومل ينرشها بعد. ويتخلل عرض اإللقاء الشعري تعليقات 
ورشوحات للقصائد، وأقوااًل صوفية مأثورة وقصصاً تثقيفية، 
باإلضافة إىل مواقف فكاهية وحكايا شخصية من رحلة باراكا 

الفريدة يف عامل الروحانيات. 

باراكا بلو، شاعر وموسيقي وكاتب، مركز الرومي • 
للروحانيات والفنون، الواليات املتحدة

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

معرض التنني والعنقاء: رحلة عب الفن
متحف اللوفر أبوظيب

16:00-16:45ركن األطفال 

سنة  12-6 ية:  العمر الفئة 
يستكشف الزوار الصغار يف هذا النشاط أعمااًل فنية مختارة 

من معرض التنني والعنقاء يف متحف اللوفر أبوظيب، 
ويتتبعون شخصية ”قلم“ يف رحلة عرب طرق التجارة املختلفة يف 

العاملني الصيين واإلسالمي، مستكشفني التبادالت اليت جرت 
بني هذين العاملني اهلامني يف مجاالت الثقافة واملواد واألفكار 

بني القرنني الثامن والثامن عرش.

آن ساسدران، وسيطة الشؤون الفنية وأنشطة التواصل، • 
متحف اللوفر أبوظيب ، اإلمارات العربية املتحدة

بشاير اخلوري، وسيطة الشؤون الفنية وأنشطة التواصل، • 
متحف اللوفر أبوظيب ، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

املطبخ اإلمارايت احلديث

15:30-16:30مطبخ الُبدة 

ُيعد مصبح الكعيب أول شيف إمارايت، حيث بدأ مسريته 
يف الطهي عام 2000 عندما انضم إىل مجموعة فنادق 

ومنتجعات جبل عيل بعد خدمته لسبع سنوات يف القوات 
املسلحة اإلماراتية. يستعرض الكعيب يف هذا العرض كيف 

يمكن استخدام املكونات اإلماراتية التقليدية يف املطبخ املعارص، 
وإضفاء ملسة عرصية عىل األطباق الكالسيكية. 

مصّبح الكعيب، شيف تنفيذي إمارايت، اإلمارات العربية • 
املتحدة 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي



ية هادفة عالمات تجار

15:30-16:15جلسات اخلباء 

ية هادفة، وتطوير القيمة،  تعلموا كيفية بناء عالمة تجار
يز والئهم لعالمتكم.  والتواصل مع جمهوركم وتعز

جلني أبو الفرج، مؤسسة منصة أكوان واملؤسس الرشيك • 
يف استوديو توثريدز، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتحول اللغة اإلنجلزي

عن إييل

15:15-17:15عرض سينمايئ 

بعد العيش لعدة سنوات يف أملانيا، يقرر أحمد القيام برحلة 
يارة إيران. ويعمد أصدقاؤه اجلامعيون القدامى  طريان لز

إىل ترتيب عطلة جماعية لثالثة أيام عىل ضفاف بحر قزوين. 
وترتك مهام التخطيط إلحدى سيدات املجموعة، ويه زبيده 

اليت تتمتع بروح املرح والدعابة. وبدون علم زمالئها؛ تقوم 
زبيده بدعوة إييل، معلمة ابنتها يف احلضانة. وباعتبار أن أحمد، 

الذي خرج مؤخراً من تجربة زواج أملاين غري ناجحة، يرغب يف 
يجياً  االستقرار من جديد مع رشيكة إيرانية؛ يدرك األصدقاء تدر

سبب دعوة إييل. ورسعان ما يتحول انتباههم إىل الفتاة، 
ليشيد كل منهم بصفاتها. ويف اليوم الثاين وبينما كان كل 
يشء يسري عىل ما يرام، تقع حادثة تؤدي إىل اختفاء إييل. 

يجياً تتالىش أجواء املرح واالنسجام بينما يحاول األصدقاء  وتدر
فهم كيفية وسبب اختفاء الفتاة. ويتم التواصل مع أرسة إييل، 

ولكن نظراً لعدم وجود أي أخبار عنها، تسود املجموعة حالة 
من الذعر. ويف محاولة إليجاد تفسري منطقي، يبدأ األصدقاء 

إصدار األحكام وتحليل محادثات اليوم السابق واملكاملات 
اهلاتفية اليت أجريت مع عائلة إييل. وأخرياً، يتم إلقاء اللوم عىل 

زبيده لدعوتها إييل، مما يحول العطلة إىل مأساة حقيقية. 
وتتبدل آراء املجموعة حول موضوع إييل عن اليوم األول، حىت 

تتكشف احلقيقة يف نهاية املطاف.

إخراج أصغر فرهادي، 2009• 
املدة: 119 دقيقة• 

اللغة الفارسية [مرتجم لإلنكلزيية]التأمل

فن األداء الصويف

15:45-16:30ورشة عمل 2 

يحة واجلوارب  عىل املشاركني ارتداء  املالبس املر
يف ورشة العمل هذه، ستعرف رنا جورجاين – فنانة األداء 
وممثلة سابقة من أصول فرنسية إيرانية - املشاركني عىل 

الطقوس الصوفية وأصول فنون األداء الصوفية. كما ستتيح 
الورشة للمشاركني إمكانية تعلم وممارسة هذه الفنون. 

رنا جورجاين، فنانة أداء، فرنسا• 

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا



االتجاهات احلديثة يف اإلعالن واإلعالم 
 جامعة زايد

14:30-15:30ورشة عمل 1 

استكشفوا تحّول وسائل اإلعالم اإلبداعية يف العامل اإلسالمي 
من املوضوعات واالستعارات التقليدية إىل مواضيع ذات طابع 

معومل متعدد األبعاد.

أ. إيلزي لوزا، أستاذة مساعدة بكلية الفنون والصناعات • 
اإلبداعية، جامعة زايد، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا

ياضة الزتجل عىل األلواح والعالج النفيس  ر
منظور الثقافة اإلسالمية 

14:30-16:00ركن التأمل 

ية: اإلناث من سن 18 إىل 25 عامًا الفئة العمر
تساعد هذه الورشة اليت ينظمها املجتمع العاملي لالعبات 

الزتجل عىل األلواح ”مزتجلات أوكتزي“، يف تكوين ويع أفضل عن 
أنفسهن ملساعدتهن يف اخلروج من الصدمات اليت تعرضن 

يز ثقتهن ومرونتهن، وتعليمهن كيف يتقبلن الفشل،  هلا، وتعز
ويساهمن يف بناء مجتمعاتهن وصقل مهاراتهن القيادية. 

مزتجلات أوكتزي، فريق العبات الزتجل عىل األلواح املسلمات • 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

حلب: رحلة 5000 عام
إيكونيم

15:00-15:10معرض

إيكونيم يه منظمة متخصصة برقمنة الرتاث املهدد 
باالنقراض، وقد طورت نماذج ثالثية األبعاد للعديد من املعامل 

ية الرئيسية يف مدينة حلب القديمة. وتم تقديم هذه  األثر
النماذج الحقاً ضمن معرض رقمي  يف مؤسسة بوغوصيان 

يف بروكسل، وتشارك اآلن يف مهرجان الرُبدة من خالل عرض 
هذه الصور واللقطات الرائعة اليت تتيح للمشاهد القيام بجولة 
ية الرئيسية يف مدينة حلب لرؤية جماهلا والدمار  عرب املعامل األثر

الذي حلق بها يف آن معاً. 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي



مستقبل الثقافة والفنون اإلسالمية 
تطوير نماذج أعمال

14:30-15:15جلسة رئيسية 

ما يه نماذج األعمال اجلديدة اليت تتبناها مؤسسات الثقافة 
والفنون اإلسالمية لتضمن استقطابها للجمهور الرقمي 

والفعيل؟ إن ظهور املهرجانات واملعارض وغريها من الفعاليات 
اجلديدة وتنامي شعبيتها، يعين وجود فرص جديدة لالكتشاف 

أمام اجلماهري، وأن املنظمات تتطور لتواكبة متطلبات 
جماهريها. 

هالة خياط، املديرة اإلقليمية، آرت ديب، اإلمارات العربية • 
املتحدة

علياء الزغيب، الرئيسة التنفيذية الرشيكة، مهرجان شباك، • 
اململكة املتحدة

يا نجيم، مديرة إدارة املقتنيات الفنية وأمناء املتحف •  د. ثر
والبحث العلمي، متحف اللوفر أبوظيب، اإلمارات العربية 

املتحدة 

مدير اجللسة:
سعادة الشيخ سامل القاسمي، املندوب الدائم لدولة • 

اإلمارات لدى اليونسكو، فرنسا

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

ياء املحتشمة:  األز
سوق بمليارات الدوالرات 

14:30-15:15مجلس األفكار 

ينعكس تنوع ثقافة املسلمني حول العامل -  والبالغ عددهم 
ياء. فقد أحدث أسلوبهم يف اللباس  1,8 مليار – عىل األز

ياء، حيث رشعت العديد  املحتشم نقلة نوعية يف قطاع األز
ياء بابتكار مجموعات خاصة بهذا املجتمع  من كربى دور األز

ياء املحتشمة إىل 277  تحديداً. ووصلت حالياً قيمة قطاع األز
مليار دوالر، كما من املتوقع أن تبلغ 311 مليار دوالر بحلول 
ياء املحتشمة مربحة وغنية  عام 2024، إذ تعترب صناعًة األز

بالفرص.

ين شقري، الرئيس التنفيذي ملجموعة•   نرس
Yoox Net-A-Porter الرشق األوسط، اإلمارات العربية 

املتحدة
غزالن قّن، رائدة أعمال ومؤسسة موقع ذا موديست، • 

اإلمارات العربية املتحدة

مدير اجللسة:
ير ڤوغ العربّية، اإلمارات العربية •  مانويل آرنو، رئيس تحر

املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

وجهات نظر حول العمارة اإلسالمية

14:30-15:15جلسات اخلباء

افتتح مسجد املرحوم محمد عبد اخلالق قرقاش أبوابه للعامة 
يف ديب خالل يوليو 2021. ومنذ افتتاحه، نال العديد من 

اجلوائز وحظي باهتمام عاملي واسع لتصميمه العرصي املتمزي 
ية املتمزية سمية الدباغ.  وألنه ُصمم عىل يد املهندسة املعمار

ويف جلسة احلوار هذه، نتناول موضوع التصميم اإلسالمي 
ودوره يف احلياة املعارصة؛ حيث نسلط الضوء عىل احلاجة ملزيد 

ية. من التنوع يف مجال اهلندسة املعمار

سمية الدباغ، مديرة، دباغ للعمارة، اإلمارات العربية • 
املتحدة

يةالتحول اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا



موغول ماوكيل 

13:30-15:00عرض سينمايئ 

يد، بعد انتهاء جولته  يقرر مغين الراب الباكستاين الربيطاين ز
يارة عائلته اليت مل  الدولية األوىل، العودة إىل اململكة املتحدة لز

يرها منذ عامني. وخالل محاولته إلعادة التواصل مع والديه، 
يد بأحد أمراض املناعة الذاتية. وبينما تتدهور حالته  يصاب ز

يد يف أزمة جسدية  الصحية ويتهدد نجاحه بالزوال، يتوه ز
وعاطفية تفاقمها هلوسات شديدة. 

إخراج: بسام طارق، 2020• 
املدة: 89 دقيقة• 

يةالتأمل اللغة اإلنجلزي

صنع دمية ُمعطرة
 الغدير للحرف اإلماراتية

13:30-14:15ركن األطفال 

سنة  12-6 ية:  العمر الفئة 
يتعلم األطفال املشاركون يف هذه الورشة كيفية صنع دمية 

صغرية، تعبق برائحة أرىق العطور العربية.

مروة املرزويق، حرفية، الغدير للحرف اإلماراتية، اإلمارات • 
العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا

إبداعات محمدية 

14:30-15:00ركن األطفال 

سنة  12-6 ية:  العمر الفئة 
يستكشف املبدعون الصغار يف هذه الورشة كلمة ”محمد“، 
محاولني كتابة اسم الرسول الكريم بعدة أشكال مختلفة. 

يد العيل، فنان خطوط، الكويت•  فر

اللغة العربيةالتطور



اكتشاف عوامل جديدة من خالل الشعر

13:30-14:15جلسة رئيسية 

ما طبيعة املشهد احلايل لألدب يف العامل اإلسالمي؟ وكيف 
يمكننا احلفاظ عىل األدب باعتباره ركزيًة أساسيًة للثقافة؟ وما 

هو وضع فن الشعر القديم يف القرن احلادي والعرشين؟ 
يف حوار مع املديرة التنفيذية وعضو بمجلس أمناء مؤسسة 
اإلمارات لآلداب إيزوبيل أبو اهلول، تجيب الشاعرة والفنانة 

واملخرجة السينمائية نجوم الغانم عىل هذه األسئلة من وجهة 
نظرها اخلاصة، وكيف تحيي جوهرها يف العرص الرقمي. 

نجوم الغانم، شاعرة وفنانة ومخرجة سينمائية، اإلمارات • 
العربية املتحدة

إيزوبيل أبو اهلول، املديرة التنفيذية وعضو بمجلس • 
أمناء، مؤسسة اإلمارات لآلداب، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

يخ يف العامل الرقمي باستخدام تقنية  احلفاظ عىل التار
الواقع املعزز

13:30-14:15جلسات اخلباء

تتطور مجاالت الذكاء االصطنايع والروبوتيات واإلنرتنت 
وغريها بخطًى متسارعة، حيث أسست للثورة الصناعية الرابعة 
وأخذت تغرّي أساليب املؤسسات الثقافية يف مشاركة محتواها 

مع اجلمهور. فكيف سيتأقلم مجال الثقافة والفنون اإلسالمية 
مع العرص اجلديد الذي تهيمن عليه اجلوانب التكنولوجيا مثل 

عامل »امليتافريس«، والذكاء االصطنايع، والرموز غري القابلة 
لالستبدال، وغريها؟

بيهنود جافاهريبور، املؤسس واملدير اإلبدايع ملؤسسة • 
بيهنود، فرنسا

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

ما يه قصتك؟ 
هيئة التنمية املجتمعية - معًا

13:30-14:15ورشة عمل 1 

يكايل“ يه منصة تبتكر كتباً تشجع وتدعم التنوع  ”ستور
يخ الشخيص.أما منصة ”بسم هللا باديز“  واحلفاظ عىل التار

فتساهم يف جعل املعرفة اإلسالمية مناسبة وجذابة وممتعة 
جلمهور الشباب. تعّرفوا مع رائدة األعمال املقيمة يف دولة 

اإلمارات سعدية أنور كيف تساهم يف نرش الثقافة اإلسالمية 
عرب هاتني املبادرتني املوجهتني لألطفال من مختلف األديان. 

سعدية أنور، رائدة أعمال إبداعية ومؤسسة منصة • 
يكايل وبسم هللا باديز، اإلمارات العربية املتحدة ستور

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا



مستقبل التصميم اإلسالمي

12:30-13:15مجلس األفكار 

ترتبط العمارة اإلسالمية التقليدية بالتصميم الزخريف، ولكن 
كيف تتجىل حالياً يف سياق لغة التعبري البرصية احلديثة؟ 

يون اليوم إىل إحياء تقاليد قديمة  يتجه املصممون واملعمار
وتقديمها يف قوالب معارصة البتكار لغٍة تعبريية جديدة. 

سننظر إىل أعمال هؤالء املصممني واملعماريني، ونستكشف 
التحديات اليت يواجهونها، ونتعّرف عىل املنظومة التعليمية اليت 

تدعم نمو وانتشار التصاميم اإلسالمية. 

يت، مصمم، يونس دوريت للتصميم، املغرب •  يونس دور
بيرت جولد، املؤسس والرئيس التنفيذي، جولد استوديو، • 

أسرتاليا 
نادين قانصو، املدير العام، مجوهرات بالعريب، اإلمارات • 

العربية املتحدة

مدير اجللسة:
د. كيفن بادين، عميد كلية الفنون والصناعات اإلبداعية، • 

جامعة زايد، اإلمارات العربية املتحدة 

يةالتحّول اللغة اإلنجلزي

ابتكار فن يمكنك ارتداؤه يف 20 دقيقة

12:30-13:15ورشة عمل 1 

تعّرفوا عىل فٍن يمكنكم ارتداؤه ومختلف طرق إبداعه يف 
ورشة ال تتجاوز 30 دقيقة مع مصممة املجوهرات اإلماراتية 

نورة الرسكال. أطلقوا العنان إلمكاناتكم اإلبداعية وابتكروا 
يبية من املجوهرات من مواد مختلفة، مثل  قطعة فنية تجر

الورق، والطني، والطالء، والقماش، واملعدن، وغريها.

نورة الرسكال، فنانة، اإلمارات العربية املتحدة• 

يةالتطور اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا

صنع أساور التيل
 الغدير للحرف اإلماراتية

12:30-13:15ركن األطفال 

سنة  12-6 ية:  العمر الفئة 
تعلموا استخدام حرفة التيل بصورة جديدة وعرصية لصنع 

أساور ممزية وبتصاميم فريدة. 

فاطمة عبد القادر، حرفية، الغدير للحرف اإلماراتية، • 
اإلمارات العربية املتحدة

يةالتطور اللغة اإلنجلزي



 الكلمة االفتتاحية 
مساحات للعبور: اكتشاف عوامل جديدة

09:30-09:45جلسة رئيسية

تتعمق معايل نورة بنت محمد الكعيب يف فضاءات جديدة 
لتصل إىل تلك احلدود اليت يتخىل اإلنسان عندها عن كل 

يشء ويبدأ رحلًة إىل عوامل جديدة. ويمثل مهرجان الرُبدة تلك 
املساحة االنتقالية اليت تتضافر فيها عنارص املجتمع والثقافة 

والفنون إلنشاء منصة للتغيري والتبادل الثقايف وصواًل لتحقيق 
التطور املنشود. 

هذه املساحة يه قفزة استرشافية تتحدى الوضع الراهن، مع 
احلفاظ عىل التقاليد والرتاث، واالنطالق نحو رحلٍة استكشافية، 
تشجع احلوار والنقاش، وتربط بني مجاالت وأجيال ومعتقدات 

مختلفة إلثراء تجربتنا اإلنسانية. 

يرة الثقافة والشباب، •   معايل نورة بنت محمد الكعيب, وز
اإلمارات العربية املتحدة

كلمة خاصة
الطابع العاملي للثقافة والفنون اإلسالمية 

09:50-10:00جلسة رئيسية

مسار مختلف:
تغيري القناعات حول اهلوية اإلسالمية 

10:00-11:15جلسة رئيسية

ما الذي علينا فعله لتغيري التصورات بشأن الثقافة والفنون 
اإلسالمية عىل مستوى العامل؟ عىل الرغم من التغيريات 

ية واإلبداع الالمحدود واالبتكار عىل املستوى الشعيب،  اجلذر
مل تتغري النظرة للفنون اإلسالمية عىل أنها تقليدية وتفتقر 

للمرونة. كيف يمكن للقادة واملبدعني الثقافيني اجتياز هذا 
التحدي وتغيري هذه التصورات؟ وما طبيعة املبادرات اجلديدة 

اليت بوسعها فتح آفاق أوسع لألجيال اجلديدة اليت تحتضن 
هويتها اإلسالمية واألساليب اجلديدة للتعبري عنها؟ 

سعادة الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، مدير عام • 
الثقافة  والفنون، هيئة البحرين للثقافة واآلثار، البحرين 

 د. يانيك لينزت, مديرة قسم الفنون اإلسالمية، • 
متحف اللوفر, فرنسا

 إليف شفق, روائية حائزة عىل العديد من اجلوائز، • 
اململكة املتحدة

مديرة اجللسة:
بييك أندرسون, مقدمة برنامج كونكت ذا وورلد، يس إن • 

إن، اإلمارات العربية املتحدة

يةالتحول اللغة اإلنجلزي

حياة املدينة: 
املساحات اإلسالمية بني املايض واحلارض

12:30-13:15جلسة رئيسية

كيف بقيت املساحات اليت تم تصميمها منذ قرون مضت 
ية اإلسالمية التقليدية مرتبطة باملساحات  وفق اهلندسة املعمار
احلرضية املعارصة؟ يف بعض الدول، تتطور املدن آخذة يف عني 

يون  يخية، إذ يعمد املعمار االعتبار املساحات اإلسالمية التار
واملخططون احلرضيون إىل إعادة تصميمها وتنشيط هذه 

املعامل وإعادة توظيفها يف رسد جديد. ما يه الطريقة املثىل 
للمحافظة عىل وجود املساحات اإلسالمية متعددة الوظائف 

وإتاحتها جلمهور أوسع؟ 

سعادة منال عطايا، املدير العام، هيئة الشارقة • 
للمتاحف، اإلمارات العربية املتحدة

راتيش ناندا، مهندس معماري مختص بالرتميم • 
والرئيس التنفيذي، صندوق اآلغا خان للثقافة، اهلند

جايان أومريوفا، املديرة التنفيذية، مؤسسة تنمية الفن • 
والثقافة، وزارة الثقافة، أوزبكستان 

رحيم ولزيادا، فنان ومصمم ومعماري ومؤسس، • 
تشوك بالو، اإلمارات العربية املتحدة

مدير اجللسة:
د. هاين عصفور، عميد، معهد ديب للتصميم واالبتكار، • 

اإلمارات العربية املتحدة

يةالتحول اللغة اإلنجلزي

20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا



20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا

ركن التأملمطبخ الُبدة مطبخ الُبدةركن األطفالعروضعروض سينمائيةورش عملجلسات اخلباءمجلس األفكارجلسات رئيسية

15:15-14:3015:15-14:3015:15-14:3015:30-14:3015:10-14:3015:00-14:3016:00-14:30

مستقبل الثقافة والفنون اإلسالمية 
- تطوير نماذج عمل

يا نجيم, علياء الزغيب،   هالة خياط، د. ثر
سعادة الشيخ سامل القاسمي

ياء املحتشمة: األز
سوق بمليارات الدوالرات

غزالن قزّن، نرسين شقري، مانويل آرنو

وجهات نظر حول العمارة اإلسالمية
سمية الدباغ

ورشة عمل 1
االتجاهات احلديثة يف اإلعالن واإلعالم 

- جامعة زايد
أ. إيلزي لوزا

حلب:
رحلة 5000 عام  

- إيكونيم

إبداعات محمدية
)باللغة العربية(

فريد العيل
ياضة الزتجل عىل األلواح   ر

والعالج النفيس
- منظور الثقافة اإلسالمية 

مزتجلات أوكتزي

17:15-15:15

عن إييل

16:15-15:30

ية هادفة عالمات تجار
جلني أبو الفرج

16:45-16:0016:15-16:0016:45-16:0016:30-15:30
16:45-16:15

ورشة عمل 2
عرض صويف 

رنا جورجاين

يات:  فن الذكر
ية  إلقاءات شعر

باركا بلو

معرض التنني والعنقاء: 
رحلة عب الفن 

- متحف اللوفر أبوظيب
آن ساسدران، بشاير اخلوري

املطبخ اإلمارايت احلديث
الشيف مصّبح الكعيب

17:00-16:15

عرض موسيقي ألوركسرتا الفردوس 
التعايف عب التأمل

- معًا
(باللغة العربية)
سيف العيسايئ  17:35-16:4517:30-16:4517:00-16:45

افرتاضية جلسة 
مصحف توماس جيفرسون: 

يكا يخ املجهول لإلسالم يف أمر التار
د. دينيس أ. سبيلربج

التخطيط ملستقبل مستدام
وائل األعور

ية إلقاءات شعر
د. عفراء عتيق

17:45-17:0017:00-18:00
17:30-17:15

اصنع والعب:
اصنع طبق أزنيق 

- متحف اللوفر أبوظيب
موزة طارق

املطبخ اإلمارايت احلديث
الشيف أحمد بونايج

18:15-17:15

مريا
-مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد

الرومي وقوة احلب الشفائية 
باراكا بلو

18:45-17:30
18:15-17:4518:30-17:45

كباتن الزعرتي
 عرض موسيقي: باب احلب مع  الشيخ 

تصميم احلدائق اإلسالميةمحمود  التهامي ورنا جورجاين
كاميليا زعل



20 ديــســمــــــــــرب ثنني إل ا

ركن التأملمطبخ الُبدة مطبخ الُبدةركن األطفالعروضعروض سينمائيةورش عملجلسات اخلباءمجلس األفكارجلسات رئيسية

15:15-14:3015:15-14:3015:15-14:3015:30-14:3015:10-14:3015:00-14:3016:00-14:30

مستقبل الثقافة والفنون اإلسالمية 
- تطوير نماذج عمل

يا نجيم, علياء الزغيب،   هالة خياط، د. ثر
سعادة الشيخ سامل القاسمي

ياء املحتشمة: األز
سوق بمليارات الدوالرات

غزالن قزّن، نرسين شقري، مانويل آرنو

وجهات نظر حول العمارة اإلسالمية
سمية الدباغ

ورشة عمل 1
االتجاهات احلديثة يف اإلعالن واإلعالم 

- جامعة زايد
أ. إيلزي لوزا

حلب:
رحلة 5000 عام  

- إيكونيم

إبداعات محمدية
)باللغة العربية(

فريد العيل
ياضة الزتجل عىل األلواح   ر

والعالج النفيس
- منظور الثقافة اإلسالمية 

مزتجلات أوكتزي

17:15-15:15

عن إييل

16:15-15:30

ية هادفة عالمات تجار
جلني أبو الفرج

16:45-16:0016:15-16:0016:45-16:0016:30-15:30
16:45-16:15

ورشة عمل 2
عرض صويف 

رنا جورجاين

يات:  فن الذكر
ية  إلقاءات شعر

باركا بلو

معرض التنني والعنقاء: 
رحلة عب الفن 

- متحف اللوفر أبوظيب
آن ساسدران، بشاير اخلوري

املطبخ اإلمارايت احلديث
الشيف مصّبح الكعيب

17:00-16:15

عرض موسيقي ألوركسرتا الفردوس 
التعايف عب التأمل

- معًا
(باللغة العربية)
سيف العيسايئ  17:35-16:4517:30-16:4517:00-16:45

افرتاضية جلسة 
مصحف توماس جيفرسون: 

يكا يخ املجهول لإلسالم يف أمر التار
د. دينيس أ. سبيلربج

التخطيط ملستقبل مستدام
وائل األعور

ية إلقاءات شعر
د. عفراء عتيق

17:45-17:0017:00-18:00
17:30-17:15

اصنع والعب:
اصنع طبق أزنيق 

- متحف اللوفر أبوظيب
موزة طارق

املطبخ اإلمارايت احلديث
الشيف أحمد بونايج

18:15-17:15

مريا
-مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد

الرومي وقوة احلب الشفائية 
باراكا بلو

18:45-17:30
18:15-17:4518:30-17:45

كباتن الزعرتي
 عرض موسيقي: باب احلب مع  الشيخ 

تصميم احلدائق اإلسالميةمحمود  التهامي ورنا جورجاين
كاميليا زعل



20 ديــســمــــــــــرباإلثنني

 09:00 التسجيل  09:00 التسجيل 

ركن التأملمطبخ الُبدةركن األطفالعروضعروض سينمائيةورش عملجلسات اخلباءمجلس األفكارجلسات رئيسية

09:45-09:30

الكلمة االفتتاحية:
 مساحات للعبور:

 اكتشاف عوامل جديدة
معايل نورة بنت محمد الكعيب

10:00-09:50

كلمة خاصة:
الطابع العاملي للثقافة والفنون اإلسالمية

11:15-10:00

مسار مختلف:
تغري القناعات حول اهلوية اإلسالمية

 سعادة الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، 
د. يانيك لينزت, إليف شفق، بييك أندرسون

13:15-12:3013:15-12:3013:15-12:3013:15-12:30

حياة املدينة: املساحات اإلسالمية بني املايض 
واحلارض

سعادة منال عطايا, راتيش ناندى
جايان أومريوفا، د. هاين عصفور

مستقبل التصميم اإلسالمي
 يونس دوريت، بيرت جولد, نادين قانصو، 

د. كيفن بادين

ورشة عمل 1
ابتكار فن يمكنك ارتداؤه يف 20 دقيقة

نورة الرسكال

صنع أساور التيل
- الغدير للحرف اإلماراتية

فاطمة عبدالقادر

14:15-13:3014:15-13:3014:15-13:3015:00-13:3014:15-13:30

اكتشاف عوامل جديدة من خالل الشعر
نجوم الغانم، إيزوبيل أبو اهلول

يخ يف العامل الرقمي   احلفاظ عىل التار
باستخدام تقنية الواقع املعزز

بيهنود جافاهريبور

ورشة عمل 1
ما قصتك

- معًا
 موغول ماوكيلسعدية أنور

صنع دمية ُمعطرة 
- الغدير للحرف اإلماراتية

مروة املرزويق



20 ديــســمــــــــــرباإلثنني

 09:00 التسجيل  09:00 التسجيل 

ركن التأملمطبخ الُبدةركن األطفالعروضعروض سينمائيةورش عملجلسات اخلباءمجلس األفكارجلسات رئيسية

09:45-09:30

الكلمة االفتتاحية:
 مساحات للعبور:

 اكتشاف عوامل جديدة
معايل نورة بنت محمد الكعيب

10:00-09:50

كلمة خاصة:
الطابع العاملي للثقافة والفنون اإلسالمية

11:15-10:00

مسار مختلف:
تغري القناعات حول اهلوية اإلسالمية

 سعادة الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، 
د. يانيك لينزت, إليف شفق، بييك أندرسون

13:15-12:3013:15-12:3013:15-12:3013:15-12:30

حياة املدينة: املساحات اإلسالمية بني املايض 
واحلارض

سعادة منال عطايا, راتيش ناندى
جايان أومريوفا، د. هاين عصفور

مستقبل التصميم اإلسالمي
 يونس دوريت، بيرت جولد, نادين قانصو، 

د. كيفن بادين

ورشة عمل 1
ابتكار فن يمكنك ارتداؤه يف 20 دقيقة

نورة الرسكال

صنع أساور التيل
- الغدير للحرف اإلماراتية

فاطمة عبدالقادر

14:15-13:3014:15-13:3014:15-13:3015:00-13:3014:15-13:30

اكتشاف عوامل جديدة من خالل الشعر
نجوم الغانم، إيزوبيل أبو اهلول

يخ يف العامل الرقمي   احلفاظ عىل التار
باستخدام تقنية الواقع املعزز

بيهنود جافاهريبور

ورشة عمل 1
ما قصتك

- معًا
 موغول ماوكيلسعدية أنور

صنع دمية ُمعطرة 
- الغدير للحرف اإلماراتية

مروة املرزويق



والتسامح  الرتابط  قيم  القسم  هذا  يتناول 
والفنون  الثقافة  تعكسها  اليت  والتعايش 
إلقاء  إىل  األدائية  العروض  من  اإلسالمية. 
املعارض،  إىل  األفالم  عروض  ومن  الشعر، 
اجللسات  اجلمهور من خالل هذه  سيحظى 
أفكارٍ  واستنباط  للتأمل  بمساحة  يبية  التجر

مبدعٍة تنري أمامهم طريق التطور.

من يه األصوات اجلديدة اليت تنتظر أن ُتسمع 
عىل ساحة الفنون والثقافة اإلسالمية العاملية؟ 
ما الذي يفكر فيه جيل القادة الثقافيني اجلديد، 
هؤالء  يلهم  كيف  ويدعمه؟  يبدعه  الذي  وما 
والقادمني؟  الصاعدين  املبدعني  جيل  القادة 
هلم  ونوفر  الشباب،  هؤالء  نكتشف  هنا 
ليتمكنوا من تشكيل  منصًة لصقل مهاراتهم 

املستقبل.

الـتـطــــــــــــور

الـتــأمـــــــــــــل



املحاور األربعة للربنامج

من  بمأمٍن  اإلسالمية  والفنون  الثقافة  قطاع  يكن  مل 
العامل مؤخراً؛ فقد غرّيت  ية اليت شهدها  التغريات اجلذر
جائحة كوفيد – 19 كل ما حولنا، بدءاً من حياة األفراد 
ووصواًل إىل التفاعالت ضمن املجتمع. يتناول هذا اجلزء 
من الربنامج املفاهيم املتغرية للثقافة والفنون اإلسالمية، 
اجلائحة،  مع  الثقافيون  واملبدعون  القادة  تعامل  وكيف 

وآلية تكّيف القطاع مع هذا ”الواقع“ اجلديد.

فيه  تتكشف  الذي  املكان  هو  هذا 
الثقافة  عوامل  يف  الناشئة  الروايات 
ليشمل  ويمتد  اإلسالمية.  والفنون 
بعد،  تكشف  مل  اليت  التقاليد  طيف 
يبية  التجر احلدود  أقىص  إىل  وصواًل 
القوة  واكتشاف  املجاالت؛  ملختلف 
التحويلية للفنون والثقافة اإلسالمية. 

التـحــــــــول

االكـتـشــــــــــــاف



يعكس شعار املهرجان “مساحات للعبور”، تلك العوامل والفضاءات اليت يتخطى عندها 
املرء تجارب احلياة املعتادة وينطلق نحو استكشاف آفاٍق جديدٍة تماماً. 

مهرجان الرُبدة هو تلك املساحة االنتقالية اليت تتالىق فيها  جميع عنارص مجتمع الثقافة 
والفنون، وتتضافر اجلهود إلنشاء منصة للتغيري والتبادل الثقايف وتحقيق التطور املنشود.

إنه معرب يربط بني مجاالت وأجيال مختلفة إلثراء تجربتنا اإلنسانية.







بالثقافة والفنون اإلسالمية، من خالل فتح  الرُبدة ليكون منصًة لالحتفاء  تأسس مهرجان 
آفاق احلوار الفين والثقايف، وتعريف األجيال القادمة بتنوع وأصالة الثقافة والفنون اإلسالمية، 

وضمان استمرار حضورهما العاملي املمزّي.

ُتقام النسخة الثانية من املهرجان يف إكسبو 2020 ديب خالل الفرتة من 19-21 ديسمرب، تحت 
شعار “مساحات للعبور: عوامل لالكتشاف”، ويقدم فعاليات غنية ومتنوعة من اجللسات 
الفنية وعروض  األفالم واملعارض  العمل وعروض  الشخصية واالفرتاضية وورش  ية  احلوار
تكرم  واليت  عرشة،  السادسة  بنسختها  الُبدة  جائزة  يع  توز حفل  يستضيف  كما  األداء. 

اإلبداع والتمزّي يف جميع أشكال الفنون اإلسالمية التقليدية. 

يستضيف املهرجان نخبة من املتحدثني والفنانني والضيوف الستكشاف آفاٍق جديدة للثقافة 
والفنون اإلسالمية، واملساهمة يف رسم مستقبل ممزيٍ للقطاع، وترسيخ مكانة املهرجان يف 

صدارة احلوارات العاملية حول مستقبل الثقافة والفنون التقليدية واحلديثة.  

مهرجان الرُبدة 
ير اخلارجية والتعاون الدويل تحت رعاية سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وز



أطلقت وزارة الثقافة والشباب جائزة الُبدة عام 2004 
احتفااًل بذكرى املولد النبوي الرشيف. 

واليوم مع إطالق النسخة السادسة عرشة منها، تسىع 
اجلائزة لتكريم اإلبداع والتمزي يف األنماط الفنية اإلسالمية 
التقليدية، بما يف ذلك الشعر النبطي والفصيح، والزخرفة 

واخلط التقليدي واحلديث، والتصميم التيبوغرايف. 

 ،2021 ديسمرب   19 الرُبدة يف  جائزة  يع  توز ويقام حفل 
بحضور وزراء الثقافة من 22 دولة عربية. 

ة  د لرُب ا ة  ئز جا





اإلمارات العربية املتحدةنورة بنت محمد الكعيب يرة الثقافة والشباب وز

يحتفي مهرجان الرُبدة باإلبداع اإلسالمي بشىت تجلياته؛ بدءاً من أساليب 
التعبري التقليدية، وانتهاًء باستكشاف تخصصاته املستقبلية اليت تجمع بني 
أشكال  البتكار  منصًة  يوفر  كما  واملجتمع.  والثقافة  الرقمية  التكنولوجيا 
يز احلوار العاملي حول التنوع والتسامح والتعايش.  جديدة من املعرفة، وتعز

وتحت شعار ”مساحات للعبور: عوامل لالكتشاف“، يقدم مهرجان الرُبدة 
للجمهور 65 جلسًة تتنوع بني حوارات، وورش عمل، وجلسات اخلرباء، 
وعروض سينمائية؛ باإلضافة إىل 15 معرضاً، و10 عروض أدائية تجمع 

فنانني من مختلف أنحاء العامل. 

هذه املساحة يه قفزة روحانية تتحدى الوضع الراهن، مع احلفاظ التقاليد، 
وتسلط الضوء عىل دورة الثقافة والفنون اإلسالمية كبوابة إىل الثقافات 
األخرى، وقدرتها عىل تخطي احلدود اجلغرافية، كما حافظت عىل دورها 
كوسيلة هامة تقف بقوة يف وجه األفكار املتطرفة، وجرس يربط بني مختلف 

التخصصات واألجيال واملعتقدات، بهدف إثراء تجربتنا اإلنسانية. 

تطمح  اليت  اإلمارات،  دولة  رسالة  مع  الرُبدة  مهرجان  أهداف  تنسجم 
إىل أن تكون مركزاً للحوار بني مختلف الثقافات العاملية. ويتجىل ذلك يف 
العديد من مبادراتنا؛ بدءاً من مبادرة ”إحياء روح املوصل“ بالتعاون مع 

منظمة اليونسكو، إىل إنشاء البيت اإلبراهيمي يف أبوظيب. 

نحن رشكاء يف هذه الرحلة الرامية إىل ترسيخ الثقافة والفنون اإلسالمية 
يف حارضنا ومستقبلنا، وهو توجه يرتدد صداه يف جميع أنحاء العامل. فمعاً، 
نحن قادرون عىل تغيري املستقبل وكتابته من جديد، مرتكزين إىل حلول 

ومنهجيات أساسها املجتمع وعنوانها التعاون والتآزر. 

وأخرياً، أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لرشكاء املهرجان الـ 32 من دولة 
اإلمارات واملنطقة والعامل عىل دعمهم املتواصل لنا يف إنجاز هذه املهمة، 
ياً أو مؤسسياً. وأتطلع إىل لقائكم يف هذه النسخة، والنسخات  سواء فكر

العديدة القادمة من مهرجان الرُبدة. 



مــقـــــــد مــــــــــــــــــــة

عام  الرُبدة  مهرجان  األوىل من  النسخة  والشباب  الثقافة  وزارة  أطلقت 
2018 لتواصل إرثاً عمره 15 عاماً من االحتفاء املتمزي بالفنون اإلسالمية 
التقليدية واحلديثة. لقد عزز مهرجان الربدة مكانته حىت أصبح منصًة عامليًة 
مستقبٍل  بناء  بهدف  املبادرات،  وتشجع  واملعارف،  األفكار  لتبادل  تسىع 

مرشٍق للثقافة والفنون اإلسالمية.

تاريخ  يف  ية  محور محطة  مع  الثانية  نسخته  يف  الربدة  مهرجان  يزتامن 
دولتنا، ويه اليوبيل الذهيب لتأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، لذلك 
يعترب فرصًة لنحتفي معاً بقيم التسامح اليت غرسها الوالد املؤسس املغفور 
الرُبدة يف نرش اإلبداع  زايد، واألساس الذي ُبين عليه مهرجان  له الشيخ 

اإلسالمي بمختلف أشكاله. 

إىل  لنصل  ديب،   2020 إكسبو  قلب  من  العام  هذا  إليكم  ونعود 
احلدث: شعار  يف  وجدنا  حيث  اهلامة.  املنصة  هذه  عرب  أجمع   العامل 
 ”تواصل العقول وصنع املستقبل“ فرصًة استثنائية تنسجم مع أهدافنا، 
فهو يسلط الضوء عىل قوة وتأثري تعاوننا يف بناء مستقبلنا، وأهمية مشاركة 

وصنع مستقبل أكرث استدامًة وسالماً. 



منصة عاملية للتعاون، وتبادل 
الرؤى، وانتاج أفكار مبدعة مشرتكة 

حول الثقافة والفنون اإلسالمية. 


