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Reimagining Social Media: Entangled Agencies, 
Anxieties, Hopes and Fears

The early Web 2.0 spread a warm glow of online 
collaboration, connectivity and the possibility for sharing 
content among users. Everyone, it seemed, would be a 
creator, content producer, artist or commentator. Critical 
art ensembles, musicians, writers and community groups 
around the globe, attracted to the light, forged digital 
experiments, social networks, wiki blogs, folksonomies 
and vivid cyber spheres for new ways of performing, 
doing and knowing.

Social Media Entanglements
With the rise of internet surveillance, fake news and 
mobile phone addiction, cyberspace has taken a decidedly 
less temperate turn. The conceptual playground of 
connectivity, the sharing web and user driven practices 
have given way to an internet of freezing commercialism, 
tepid individualism, heated algorithmic cliques and 
boiling points of anxiety. We find ourselves entangled 
within this web of fears, disillusion and fretful emotions 
but have neither the inclination nor the will to disentangle. 
We have been sucked-in to new agential states of being 
always online, constantly connected and totally tethered 
to technologies.
As we approach the end of the decade, we should take 
stock of the extent to which our lives are inescapably 
entangled within technologies. It is hard to remember 
what it even means to be ourselves or located in a 
particular time or place. Our very sense of being intra-
acts with technologies, matter, fractured connections, 
scattered relationships and toxic lifestyles.  Social 
media is an aspect of everything we do. Family events, 
social occasions and our most intimate moments are 
anticipated through an Instagram filter, Snapchat streaks 
or a telling tweet. Social media is all around us, inside 
of us and beyond us as we cease to imagine beyond its 
glare. It is no wonder tech-companies, and their faithful 
advertisers, have grasped the reigns of this tethering 
to encroach upon all our waking moments, dreams and 
insecurities, to tweak, tune and nudge us towards greater 
and increasingly unsustainable consumption.

CCMS-CACE Collaboration
The purpose of the collaboration between the College 
of Communication and Media Sciences (CCMS) and the 
College of Creative Enterprises (CACE) is therefore a 
chance to take a deep breath and remember, reimagine 
and reconsider the role of social media. The exhibition’s 
objectives are three-fold.

Firstly, it is an opportunity for an inter-college partnership 
between media and art & design students to explore the 
conceptual boundaries, aesthetic and digital potential of 
social media and art. The visual scope of social media 
platforms, including Instagram and Snapchat, are 
redefining how artists and their public interact with art.
Simultaneously, social media is an evolving medium 
with the aesthetic scope to expand the immersive and 
conceptual frames of its own digital boundaries. 

Social media is an increasingly commercial endeavor yet 
the CCMS-CACE collaboration hopes to facilitate critical 
and creative engagement with the state of the medium 
through social media art. Secondly, this collaboration 
nurtures a community that will grow through mutual 
expertise. CACE students and CCMS social media 
students work together to make an exciting contribution 
to promoting art and design beyond the gallery and social 
media beyond commercialized, advertising and branding 
limitations.  Thirdly, this innovative initiative, fusing 
Zayed University’s artists, designers and social media 
storytellers, explores the conceptual potential of visual 
expression and interpretation.

Our Story
Social media students from CCMS were divided into ten 
groups across two classes and each group was assigned 
a CACE artist to work with. Social media students 
interacted face-to-face, digitally, conceptually and 
musically to ascertain the sentiment and mise-en-scene 
of each artists’ work telling the stories of hybrid identities, 
traumas, bullying, blind-following, gender, psychological 
issues and mental health. For some of the artists this was 
a painful and intrusive experience to have to verbalize 
the sometimes unspeakable emotions encapsulated. For 
others, it was a rare opportunity to enjoy the spotlight 
and spread the message of the art that they had so 
painstakingly created.

Social Media Artist Films
The social media students, having attempted to interpret 
the spirit of the CACE artists’ provoking canvases, 
sculptures and installations, went on to create campaigns 
across Instagram, Snapchat, Twitter and LinkedIn. These 
efforts were then synthesized through video presentations 
created by the social media students. For many of them 
this is their first foray into digital production, art and social 
media from a professional perspective and the results are 
the product of innovative and integrative group efforts. 

Mosaic Projections
The ten films that have been made by the social media 
students are collated within a single screen divided as 
a mosaic projection to capture and amplify the sense of 
social media’s scattered attentions across competing 
screens, platforms and browsers. This mosaic projection 
also evokes an Instagram feed providing a collage 
of images, experiences and insights. The purpose of 
installing a majlis for the audience watching the films was 
to facilitate a strong sense of collective viewing. 

Final Thoughts
Overall, this exhibition strives to bring back the glow of 
creativity surrounding social media and its potential for 
storytelling, art & design. If nothing more, it shines a light 
on the practices and creations of CCMS & CACE students as 
well as the potential for collaboration and communication 
to reimagine beyond commercialized boundaries.

العناصــر تشــابك  االجتماعــي:  التواصــل  تصــور   إعــادة 
والمخــاوف واآلمــال  والقلــق  الفاعلــة 

 مــع ظهــور شــبكة ويــب ٢.٠، انتشــر ومــض التواصــل عبــر اإلنترنــت
بيــن بمحتويــات  التشــارك  وإمكانيــة  واالتصــال  التعــاون   مســهاًل 
 مختلــف المســتخدمين. وهكــذا بــدا أن جميــع المســتخدمين أصبحــوا
 مؤلفيــن، ومنتجيــن لمحتويــات، أو فنانيــن أو معلقيــن. وهنــا يجمــع
 الفــن النقــدي الموســيقيين والكتــاب والمجموعــات المجتمعيــة مــن
 كافــة أنحــاء العالــم، حيــث ينجذبــون للتجربــة الرقميــة الوهميــة التــي
 تضعهــم فــي بقعــة الضــوء، فيدخلــون شــبكات التواصــل االجتماعــي
العالــم الشــعبية وفضــاءات  الفنــون  الويكــي ومحطــات   ومدونــات 
ــم العــروض وللفعــل ــدة لتقدي ــة ســعيًا لســبل جدي  االفتراضــي الحيوي

وللمعرفــة.و

تشابك وسائل التواصل االجتماعي

 مــع صعــود الرقابــة علــى اإلنترنــت، واألخبــار الزائفــة واإلدمــان علــى
 الهواتــف الخليويــة، اكتســب العالــم االفتراضــي زخمــًا مروعــًا. الملعــب
التــي والممارســات  التشــاركية  والشــبكة  للتواصــل،   المفهومــي 
 يقودهــا المســتخدمون كلهــا مهــدت الطريــق نحــو إنترنــت يعزوهــا
 الجانــب التجــاري والفرديــة ومنابــر الحــوار الســاخنة وتصاعــد مســتويات
 القلــق. فوجدنــا أنفســنا مرهونيــن فــي هــذه الشــبكة مــن المخــاوف
 واألوهــام والعواطــف الجياشــة ولكــن ليــس لدينــا الميــل أو حتــى
 االســتعداد فــك ارتباطنــا بهــا. فقــد حشــرنا فــي حالــة ذاتيــة جديــدة
تجعلنــا دائمــا متصليــن بالشــبكة ومعتمديــن كليــًا علــى التكنولوجيــا.و

 ومــع اقتــراب نهايــة هــذا العقــد، ينبغــي أن نأخــذ خطــوة إلــى الــوراء
 تحــد مــن مــدى اعتمــاد حياتنــا علــى هــذه التكنولوجيــا. يصعــب أن
 نتذكــر مــا معنــى أ، نكــون نحــن أنفســنا، أو أن نكــون فــي مــكان أو زمــان
 معينيــن. حســنا الــذي يشــدنا إلــى التكنولوجيــا يقطــع أوصــال صالتنــا
 وعالقتنــا ويســمم أســلوب حياتنــا. وســائل التواصــل االجتماعــي شــيء
 مــن هــذه األشــياء التــي نقــوم بهــا. االجتماعــات العائليــة والمناســبات
 االجتماعيــة ولحظاتنــا األكثــر حميميــة باتــت متوقعــة مــن خــالل فلتــر
 اإلنســتغرام، وتبــادل الرســائل المتواصــل علــى الســناب تشــات، أو مــن
 خــالل التغريــد علــى تويتــر. تحيــط بنــا وســائل التواصــل االجتماعــي مــن
 كل مــكان، فــي داخلنــا وخــارج حــدود ذاتنــا حيــث توقفنــا عــن الخيــال
 خــارج وميضهــا. فــال عجــب أن تســتحوذ شــركات التكنولوجيــا وشــبكة
 معلنيهــا المخلصيــن علــى عــرش هــذا العالــم حيــث تنقــض علــى كل
 لحظــة نســتيقظ فيهــا، وعلــى كل أحالمنــا وتلعــب علــى مخاوفنــا
 وغيــاب األمــن فــي داخلنــا لتحملنــا وتوجهنــا نحــو اســتهالك متزايــد

بــال توقــف.و

 تعــاون بيــن كليــة علــوم االتصــال واالعــالم وكليــة الفنــون والصناعــات
اإلبداعية

 إن الغايــة مــن التعــاون بيــن كليــة الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة وكليــة
 علــوم االتصــال واإلعــالم هــو خلــق فرصــة ألخــذ نفــس عميــق وتذكــر،
 وإعــادة تخيــل واعتبــار دور التواصــل االجتماعــي الرقمــي. وهنــا يســعى

المعــرض نحــو ثالثــة مقاصــد.و

 أوال، هــو فرصــة للشــراكة بيــن الكليــات وبيــن طلبــة اإلعــالم والفنــون
ــات جماليــة ورقميــة  والتصميــم الكتشــاف حــدود مفاهيميــة وإمكان
 لوســائل التواصــل االجتماعــي والفنــون. النطــاق البصــري لمنصــات
 التواصــل االجتماعــي، بمــا فيهــا اإلنســتغرام والســناب تشــات، تعيــد
 تعريــف كيفيــة تفاعــل الفنانيــن وجماهيرهــم مــع الفنــون. فــي الوقــت
لــه نطــاق التواصــل االجتماعــي وســط متطــور   ذاتــه، فــإن وســائل 
 جمالــي يؤهلــه لتوســيع أطــره المفاهيميــة الغامــرة وحــدوده الرقميــة.

و

ولكــن االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  فــي  التجــاري  الفعــل   يتزايــد 
 التعــاون بيــن الكليتيــن يأمــل تيســير المشــاركة النقديــة واإلبداعيــة مــع
 هــذا الوســط عبــر فنــون مواقــع التواصــل االجتماعــي. ثانيــا، فــإن هــذا
 التعــاون يغــذي المجتمــع الــذي ســوف ينمــو مســتفيدًا مــن تبــادل
 الخبــرات. ويمكــن لطلبــة كليــة الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة وطلبــة
ــا  التواصــل االجتماعــي فــي كليــة علــوم االتصــال واإلعــالم أن يتعاون
 لتقديــم مســاهمة مميــزة للترويــج للفنــون والتصميــم خــارج نطــاق
التجاريــة المحــددات  نطــاق  خــارج  االجتماعــي  والتواصــل   المعــارض 
  للدعايــة والتســويق. ثالثــًا، هــذه المبــادرة المبتكــرة، تدمج بيــن الفنانين
مــن االجتماعــي  التواصــل  وســائل  فــي  والحكواتييــن   والمصمميــن 
جامعــة زيــد ليكتشــفوا الطاقــة الكامنــة للتعبيــر البصــري والتفســير.و

 قصتنا

الــى واإلعــالم  االتصــال  علــوم  كليــة  مــن  طالبــات  بتقســيم   قمنــا 
 عشــرة مجموعــات مــا بيــن فصليــن، وخصصنــا لــكل مــن المجموعــات
 فنانــة مــن كليــة الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة للعمــل معــًا. َتفاَعَلــت
ورقمــي شــخصي  بشــكل  االجتماعيــة  التواصــل  وســائل   طالبــات 
 وفكــري وموســيقي للتعــرف علــى عاطفــات وتركيبــات أعمــال كل
 مــن الفنانــات حتــى تــروي لنــا حكايــات تعــدد الهويــات والصدمــات
 والتنمــر واالتبــاع بثقــة عميــاء والمســاواة والقضايــا النفســية والصحــة
مؤلمــة تجربــة  هــذه  كانــت  الفنانــات،  لبعــض  بالنســبة   العقليــة. 
 اقتحمــت حياتهــن حيــث اضطــرن إليجــاد كلمــات تعبــر عــن العواطــف
 التــي نخرســها أحيانــًا. كانــت لألخريــات فرصــة نــادرة لالســتمتاع ببقعــة
الضــوء ونشــر رســالة الفــن الــذي أنتجــوه عبــر عمــل مضــن ومثابــر.و

أفالم فنانات التواصل االجتماعي

 بعــد مــا حاولــت طالبــات وســائل التواصــل االجتماعيــة تفســير روح
ــة، بمــا فيهــا رســم ــة الفنــون والصناعــات اإلبداعي ــات كلي  أعمــال فنان
 ونحــت وأعمــال تركيــب، انتقلــت إلنشــاء حمــالت باســتخدام انســتغرام
 وسنابشــات وتويتــر ولنكديــن. ثــم تــم جمــع هــذه الجهــود مــن خــالل
 عــروض فيديــو مــن انشــاء طالبــات وســائل التواصــل االجتماعيــة. كانت
الرقمــي والفــن ووســائل  للعديــد منهــن أول مغامــرة فــي اإلنتــاج 
 التواصــل االجتماعيــة مــن ناحيــة احترافيــة، والناتــج يتكــون مــن جهــود

ــة.و ــة مبتكــرة وتكاملي جماعي

عروض الفسيفساء

 تــم جمــع األفــالم مــن تقديــم طالبــات وســائل التواصــل االجتماعيــة
 العشــرة فــي شاشــة واحــدة، مقســمة علــى شــكل شــبكة فسيفســاء
 تمثــل مظهــر مواقــع التوصــل وذلــك لتضخيــم الشــعور باالهتمــام
 المنتشــر فــي وســائل التواصــل االجتماعــي عبــر الشاشــات والمنصــات
 والمتصفحــات المتنافســة. شــكل العــرض يمثــل أيضــًا شــكل الصــور
 فــي تطبيــق انســتغرام، حيــث يوفــر مجمعــة مــن الصــور والتجــارب
هــي األفــالم  للمشــاهدين  مجلــس  تركيــب  وراء  الفكــرة   واألفــكار. 

لتوفيــر شــعور بالمشــاهدة الجماعيــة.و

كلمتنا األخيرة

 بشــكل عــام، يحــاول هــذا المعــرض إعــادة مــرح االبــداع حــول وســائل
ــة القصــص والفــن ــة وقدراتهــا فــي مجــاالت ِرواَي  التواصــل االجتماعي
الضــوء يســلط  فهــو  آخــر،  هــدف  أي  يحقــق  لــم  وإن   والتصميــم. 
 علــى ممارســات وإبداعــات طالبــات كليــة علــوم االتصــال واالعــالم
 وطالبــات كليــة الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة، باإلضافــة إلــى إمكانيــة

التعــاون واالتصــال إلعــادة تصــور مــا وراء الحــدود التجاريــة.و
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HESSA AL FAHIM حصة الفهيم

A Girl is Like a White Sheet, 2019
mixed media, oil on canvas
200 × 100 cm

البنت مثل الورقة البيضاء، ٢٠١٩
خامات مختلفة وألوان زيت على كانفاس

 ١٠٠ x ٢٠٠ سم

This body of work is a reflection of double standards 
between men and women in society, specifically in the 
region. There are many sayings that belittle women and 
give men power over women as a result. For example 
 which translates to “a girl is like ,(البنت مثل الصفحة البيضاء)
a white sheet”, insinuating that a woman’s mistakes and 
flaws are easily visible. Therefore, her decisions would 
immensely affect her family and reputation. It would 
limit her chances for future opportunities and chances at 
living a normal life. So, families tend to shield and over-
protect women in order to prevent them from committing 
society’s idea of a mistake. The white sheet saying is one 
of many. I am using this phrase as the main inspiration for 
my project. My goal is to put this phrase into perspective 
by raising awareness and educating people regarding 
using such phrases lightly.

Hessa Al Fahim is an emerging artist in the UAE. She is 
interested in exploring concepts related to issues that 
face women, such as double-standards and gender roles, 
with a focus on women’s experience in the region. She 
questions certain norms and hopes for the viewers to 
do the same. Her work is sometimes an expression of 
the self, where she presents issues related to her own 
identity.

 يتضمن هذا العمل سلسة من اللوح التي تعكس العقلية الذكورية
 ذات المعايير المزدوجة التي تتسامح في تعاملها مع الرجل متجاِوزًة
ق على المرأة وتحاِسبها  عن أخطائه بمنتهى المرونة في حين أنها ُتضيِّ
البيضاء“، الصفحة  مثل  البنت  مقولة”  من  ُمنطِلقًة  أخطائها   على 
الذكورية العقلية  تعكس  متعددة  عبارات  من  واحدة  عبارة   وهي 
لة في الثقافة الَجْمعية للمجتمع الشرقّي، والمنطقة تحديدًا.  المتأصَّ
 المرأة بصفِتها صفحًة بيضاء مفهوم دارج ُيلِمح إلى كون أخطاء المرأة
 وعيوبها أكثر وضوحًا للعيان من أخطاء الرجل، ومن َثّم فإن قراراتها
 وتصرفاتها غير الصحيحة قد تمنعها من أن تحظى بحياة طبيعية، أو
 َتُحد من فرصها في الحياة مستقباًل، كما من شأنها أن تكون ذات
المفهوم، فإن لهذا   أثر سلبّي في سمعة األسرة، وكنتيجة حتمية 
 معظم اأُلَسر تميل إلى اإلفراط في حماية المرأة لمنعها من ارتكاب
 أخطاء ال يقبلها المجتمع. إن هذا المشروع الفنّي يتخذ هذه العبارة
مًا وجهات نظر مستنيرة  مصدرًا أساسيًا لإللهام وينطلق منها ُمقدِّ
ذات أبعاد ُمتعّددة في خطوة رامية إلى توعية المجتمع وتوجيهه.و

باستكشاف مهتمة  اإلمارات  في  ناشئة  فنانة  الفهيم   حصة 
من تواجهه  وما  المنطقة  في  المرأة  بتجربة  المتعلقة   المفاهيم 
 تحديات كازدواجية المعايير وأدوار الجنسين. تميل حصة إلى التساؤل
إلى تميل  كما  االجتماعية،  القواعد  بعض  أعمالها عن  متابعي   مع 
 التعبير عن الذات أحيانًا من خالل هذه األعمال، ذلك أن القضايا التي

تتناولها مرتبطة بشكل أو بآخر بهويتها الشخصية.و
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SHE’S NOT PERFECTإنها ليست مثالية

Our social media campaign is called “She’s Not Perfect” 
and it aims to promote the work of the young Emirati 
artist Hessa Al Fahim. Our concept, as a group, is centred 
around the double standards that exist between men 
and women in society today, specifically in this region. 
Our Instagram account is inspired by the Arabic phrase 
البيضــاء»  which translates to “a girl is , «البنــت مثــل الصفحــة 
like a white sheet”, indicating that a woman’s mistakes 
and flaws are easily visible and will always affect both her 
family and reputation. By posting videos and pictures of 
her paintings along with elaborate texts, as well as videos 
of people’s different opinions, we initiate a conversation 
on the topic. It is an important conversation as it usually 
has a negative effect on families, where they create a 
shield over their daughters and become over protective. 
Our goal as a group is to put this phrase into perspective 
by raising awareness and educating people regarding this 
social issue. Her work is effective towards us as females 
who believe in gender equality.

Group Members:

Fatma Nasser
Sarah Hasan
Latifa Abdulrahman
Lamya Majid
Mahinaz Saad

 اســم حملتنــا »انهــا ليســت مثاليــة« والهــدف منهــا دعــم وترويــج
 عمــل الفنانــة االماراتيــة الشــابة حصــة الفهيــم. تــدور فكــرة المجموعــة
 للحملــة حــول مفهــوم ازدواجيــة المعاييــر بيــن النســاء والرجــال فــي
 المجتمــع الحاضــر، وباألخــص فــي مجتمعنــا اإلقليمــي. حســابنا علــى
 انســتغرام قائــم علــى عبــارة »البنــت مثــل الصفحــة البيضــاء« التــي
 تلمــح إلــى كــون أخطــاء المــرأة وعيوبهــا أكثــر وضوحًا للعيــان من أخطاء
ــر علــى عائلتهــا وســمعتها. مــن خــالل تقديــم  الرجــل، ولذلــك قــذ تؤث
باإلضافــة تفســيرية،  نصــوص  مــع  للوحــات  وصــور  فيديــو   لقطــات 
 الــى لقطــات فيديــو ألراء النــاس المختلفــة، نبتــدئ حــوار بنــاء حــول
 الموضــوع. انــه حــوار مهــم حيــث يؤثــر الموضــوع بشــكل ســلبي علــى
 بعــض األســر وكنتيجــة تميــل األســر الــى اإلفــراط فــي حمايــة بناتهــم.
نظــر مختلفــة مــن وجهــة  العبــارة  تقديــم  الحملــة هــو  مــن   هدفنــا 
 وزيــادة معرفــة النــاس بهــذه القضيــة االجتماعيــة. أعمــال حصــة تؤثــر

بنــا كنســاء نؤامــن بالمســاواة.و

عضوات المجموعة:و

فاطمة ناصر
سارة حسن

لطيفة عبد الرحمن
لمياء ماجد

ماهيناز سعد
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AMIRA ALBASTAKI أميرة البستكي

The Safe Haven of Women, 2019
found objects, steel wire wrapped in yarn
dimensions variable

ساء، ٢٠١٩ المأوى اآلمن للنِّ
قطع تم العثور عليها، سلك ملفوف بخيط

تختلف األحجام

The Safe Haven of Women is an interactive installation 
that represents the feelings of discomfort and suffocation 
that women experience throughout their lives. My work 
explores the subject of oppression of women, and the 
theme is social, cultural, and psychological.
I work with yarn-wrapped steel wires and integrate them 
with found objects such as pillows and chairs. The red 
yarn wires evoke discomfort, anxiety, and rage, and I am 
displaying my personal experience and feelings through 
them.
I am presenting the subject of oppression by making 
myself the focus of the work, as I am creating a scene 
of a bedroom that consists of a baseless bed and a 
dysfunctional chair that evoke anxiety and discomfort. 
The chair in this work represents a human’s life, and I am 
showing the accumulated pain throughout the years from 
battling with oppression. The installation consists of other 
dysfunctional chairs distributed around the exhibition, 
which represent other women and the consequences of 
the oppression on them.
The aim is to represent the uncomfortable and suffocating 
life which society forces on women in the name of 
protection, and to invite people to experience it physically 
and mentally. As an artist, I want to bring attention to 
an issue that is not being discussed in our community, 
despite its negative effect on women’s mental health and 
quality of life.
Amira Albastaki considers her practice a healing process 
that gives her courage to face life obstacles. She tackles 
subjects that revolve around society, mental health, 
personal life experiences, trauma, and phobias. She draws 
inspiration from personal life experiences, and expresses 
herself in a variety of mediums, mainly painting, drawing, 
and sculpture. By being free with the mediums, she finds 
the freedom to express her ideas and feelings more 
effectively. Albastaki first exhibited her work in 2018 at 
Sikka Art Fair, and contributed to creating the second 
edition of ‘Al Ydar’ (The Year of Zayed Mural), that was 
organized by the cultural office.

ر قضیة اضطهاد المرأة  ساء ھو عمل تركیبي يصوِّ  المأوى اآلمن للنِّ
د مشاعر االنزعاج واالختناق التي تعاني منها المرأة في حياتها  ويِجسِّ
الجانب من  المرأة  اضطهاد  قضية  الى  العمل  رق  فيتطَّ  اليومية. 

االجتماعي، والثقافي، والنفسي.و

 قمت بإنشاء ھذا العمل عن طریق لف أسالك الفوالذ المرن بخیوط
 الصوف الحمراء، ودمجها مع أغراض ُمكتشفة كالوسائد والكراسي.
ر ل األسالك الحمراء مشاعر عدم الراحة والقلق والغضب، وأنا ُأعبِّ  تمثِّ
الحیاة الذي ُیفرض علي  عن نضالي في المقاومة ضد عیش نمط 

من خاللهم.و

المحور نفسي  بجعل  االضطهاد  قضية  عملي  خالل  من   أعرض 
 الرئيسي في العمل، وأعبر عن المشاعر واآلثار الناتجة عن االضطهاد
له، وكرسي قاعدة  ال  تتكون من سرير  نوم  غرفة  إنشاء   من خالل 
 بدون مقعد إلثارة مشاعر القلق وانعدام الراحة. يرمز الكرسي في
 هذا العمل الى حياة االنسان، وتمثل األسالك الحمراء تراكم سنين
أخرى كراسي  المشروع  يشمل  القمع.  مع  الصراع  نتيجة  األلم   من 
األخريات النساء  حياة  ل  تمثِّ المعرض،  قاعة  حول  عة  موزَّ  مختلفة 

وطريقة تعاملهن مع القمع، وكيف يؤثر عليهن.و

د الحياة الغير مريحة والخانقة التي  ھدفي من المشروع ھو أن أجسِّ
 يفرضها المجتمع على النساء باسم الحماية. كما استدعي الجمهور
 لیتفاعل مع العمل الفني جسديًا ونفسيًا. وبصفتي فنانة تشكيلية،
 أود أن أو ّجه االنتباه إلى موضوع قّلما یتم التطرق إلیه بالرغم من

آثاره السلبية على الصحة العقلیة للمرأة.و

يمنحها حيث  شفاء  طريقة  الفني  عملها  تعتبر  البستكي   أميرة 
 الشجاعة لمواجهة صعوبات الحياة. في عملها، تتناول مواضيع حول
والرهاب. والصدمات  شخصية  وتجارب  النفسية  والصحة   المجتمع 
من عدة  في  مشاعرها  وتعبر  الشخصية  تجاربها  من  الهام   تأخذ 
 الخامات، ولكن في العامة الرسم والنحت. باستخدام الخامات بحرية،
 تجد الحرية للتعبير عن افكارها واحاسيسها بفاعلية مؤثرة. شاركت
 أميرة في معرض سكة الفني في ٢٠١٨ وشاركت في عمل النسخة
الثانية من “الجدار” )جدارية عام زايد( التي نظمها المكتب الثقافي.و
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KHARBASHATخربشات

The concept of Amira Albastaki’s artwork “The Safe Haven 
of Women“ is deep and dark. It comes out of a difficult 
phase in the artist’s life and the resulting project conveys 
an unforgettable message. Her art represents women’s 
social, cultural, and psychological issues. She explores 
different aspects of these factors and her work covers a 
spectrum of feelings, including discomfort, suffocation, 
trauma, personal struggles and anxiety. As social media 
students, in promoting Albastaki’s work, we hope to 
convey the powerful message that she makes about 
sisters, daughters and mothers in our region. Through 
social media platforms, including Instagram, Facebook, 
Twitter and Snapchat, we hope to share her story with 
a wider community. Ultimately, her work is sensitive in 
responding to the issues that women currently face. It 
urges us to be more sensitive and compassionate about 
the struggles that we all may encounter.

Group Members:

Maryam AlSayed
Fatma Mehayer
Alya Al Kaabi
Hamda Al Meheiri
Amal Alshareef

اآلمــن »المــأوى  البســتكي  أميــرة  الفنانــة  عمــل  وراء  الفكــرة   إن 
ــاة ــة فــي حي  للنســاء« عميقــة ومخيفــة، حيــث تأتــي مــن مرحلــة صعب
 الفنانــة وبذلــك ينقــل المشــروع الناتــج رســالة ال تنســى. يقــدم عملهــا
 الفنــي القضايــا االجتماعيــة والثقافيــة والنفســية التــي تواجهه النســاء.
 تستكشــف جوانــب مختلفــة لتلــك العوامــل وتغطــي مجموعــة مــن
 المشــاعر، منهــا عــدم االرتيــاح واالختنــاق والصدمــة والصــراع النفســي
 والقلــق. كطالبــات وســائل التواصــل االجتماعيــة نعمــل علــى دعــم
 وترويــج عمــل أميــرة، نأمــل بنقــل رســالتها المهمــة عــن أخواتنــا وبناتنــا
فيهــا بمــا  التواصــل،  وســائل  خــالل  مــن  مجتمعنــا.  فــي   وأمهاتنــا 
 انســتاغرام وفيســبوك وتويتــر وسنابشــات، نأمــل بمشــاركة قصتهــا
 مــع جــزء واســع مــن المجتمــع. إن عملهــا معبــر وحســاس للصعوبــات
 التــي تواجــه المــرأة، كمــا أنــه يدفعنــا للتعاطــف مــع الصعوبــات التــي

تواجهنــا جميعــًا.و

عضوات المجموعة:و

مريم السيد
فاطمة المحير
علياء الكعبي

حمدة المهيري
أمل الشريف
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SARA HAMED ALREFAEI سارة حامد الرفاعي

Hindered, 2019
acrylic paint, graphite, pastel charcoal on canvas
dimensions variable

معطل، ٢٠١٩
اكريليك، جرافيت، باستيل، فحم على كانفاس

تختلف األحجام

 ينمو الدماغ ويتطور من مرحلة الطفولة وحتى مرحلة البلوغ. ولكن، 
صادمة بتجارب  نمر  عندما  النمو  عن  تتوقف  قد  الدماغ  من   أجزاء 
 أو مروعة كأطفال، مما يسبب لنا أضرار قاسية ودائمة. تم تصنيف
 هذه االضرار كمرض اضطرابات ما بعد الصدمة، وهو مرض معروف
 جيدًا لدى األطباء، ولكن يصعب فهمه وتشخيصه.  وها نحن االن
منا ان سرقت  بعد  الطفولة  عقلية  نتجاوز  ان  نستطيع   كبالغين ال 
 طفولتنا. عالقون في طي النسيان، ال ننتمي الى أي مكان، تائهون
للتأقلم. بالنضوج  تتظاهر  وفتاة  دميتها  بفساتين  تلعب   بين طفلة 
 يبدو االمر وكأننا تجاوزنا جزء من الحياة حيث التأمل الذاتي والتفهم
 يبدو أنه يجزي، بينما في لحظة الصدمة، تركنا خلفنا جزء صغير وجد
 مهم بانتظار العبق او الصوت او اللمسة الصحيحة، إذ أن هذا الجزء

الصغير، ال يستوعب كيف يستطيع أن يكون بالغ.و

فنانة االمارات(  ظبي،  أبو   ،١٩٩٦ )مواليد  الرفاعي  حامد   سارة 
 تشكيلية محترفة وتعلمت الموسيقى بذاتها. ينبع عملها )البصري
والتفكير الذات  عن  التعبير  في  عالجية  محاوالت  من   والصوتي( 
 بالعوامل البيولوجية والنفسية. صلتها مع العقل البشري ومكوناته
تمثلها التي  البصرية  األشكال  خالل  من  ُتستكشف   السيكولوجية 
تترجم كموسيقية،  والفحم.   والجرافيف  الزيت  وألوان   باألكريليك 
والبيانو الغيتار  على  وتركز  األغاني  كتابة  في  صريحة   مواضيع 

واليوكيليلي. و

The brain grows and evolves through childhood well into 
adulthood. Parts of that growth can be stunted when we 
go through harrowing experiences as children, leaving 
us with cruel and permanent damage, classified as 
Post- Traumatic Stress Disorder; well-known but greatly 
misunderstood. So here we are as adults, robbed of a 
childhood, yet unable to outgrow a child’s mind. Stuck 
in limbo, belonging nowhere, and lost in what feels like 
a child playing dress up and an adult pretending to cope. 
It is as though you skipped through the part of life where 
self-reflection and understanding come into pay, while 
leaving a small but significant part of you behind in the 
moment of trauma, waiting for the right smell, sound, 
or touch to come out where it cannot possibly grasp the 
state of comprehension necessary for grown up affairs. 
Burdened alone and afraid. Hindered.

Sara Hamed Alrefaei (born in 1996, Abu Dhabi, UAE) is 
a professional visual artist and a self-taught musician. 
Her work (both visual and sonic) stems from cathartic 
attempts at subjective self-expression and reflection on 
bio-psychosocial factors. Her strong affiliation with the 
human mind and its psychological make up is investigated 
through the visual forms ranging from acrylic and oil 
to graphite and charcoal. As a musician, she translates 
explicit and clear subjects in song writing with a focus on 
the guitar, piano, or ukulele.
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TÉCHNIتكني

Sara Hamed Alrefaei creates paintings using neutral 
and harmonious colors and she is inspired by the very 
famous artist Salvador Dali. In her practice, she focuses 
on psychological challenges of life and her exhibited 
paintings “Hindered” include expressions of trauma and 
sorrow. This theme is close to the artist’s heart since she 
suffered from post-traumatic stress disorder and has 
used art as a form of therapy. As social media students, 
we are promoting Sara’s art through several social media 
platforms, where we try to capture the emotional depth 
and fragility of her pieces.

Group Members:

Huda Al Qaisy
Elyazia Lootah
Fatima Saif
Salama Tayyeb
Maitha Ahmad

 ســارة حامــد الرفاعــي تســتخدم ألــوان محايــدة ومتناغمة فــي لوحاتها،
دالــي. المعــروف ســالفادور  الفنــان  أعمــال  الهــام فــي  تجــد   وهــي 
 يركــز عملهــا الفنــي علــى الصعوبــات النفســية فــي الحيــاة، ولوحــات
 عمــل »معطــل« تهتــم بالتعبيــر عــن الصدمــة واألســى وهــو موضــوع
 تطرحــه مــن تجربتهــا الشــخصية مــع اضطــراب مــا بعــد الصدمــة حيــث
التواصــل االجتماعيــة، الفــن كعــالج. كطالبــات وســائل   اســتخدمت 
 ندعــم ونــروج عمــل ســارة مــن خــالل عــدة مواقــع ومنصــات حيــث

نحــاول التقــاط عمــق المشــاعر الرقيقــة فــي أعمالهــا.و

عضوات المجموعة:و

هدى القيسي
اليازية لوتاه

فاطمة سيف
سالمة طيب

ميثاء أحمد
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MOZA MOHAMMED 
ALNUAIMI

موزة محمد النعيمي

Nature’s Orchestra, 2019
cement, sand, wood, cardboard, plexiglas
dimensions variable

أوركيسترا الطبيعة، ٢٠١٩
اسمنت، رمل، خشب، ورق مقوى، زجاج بلكسي

تختلف األحجام

التي األصوات  األصوات.  على  قائم  الطبيعة  أوركسترا   مشروع 
 نسمعها ونستمع إليها بشكل يومي في بيئات مختلفة. تؤثر هذه
ننتجها. التي  الفنية  األعمال  على  تؤثر  وبالتالي  علينا،    األصوات 
التي نقضي فيها بيئات مختلفة  اخترت خمس   بالنسبة لمشروعي، 
 اوقاتنا عادًة، وهي: المدينة، في المباني، عند البحر، الصحراء، وحول
 األشجار. الصناديق الخمسة مشابهه لصناديق الموسيقى حيث ان

 كل صندوق يصدر صوت البيئة التي يمثلها. و

فنانة االمارات(  ظبي،  أبو   ،١٩٩٨ )مواليد  النعيمي  محمد   موزة 
الشخصية أحاسيسها  وتشارك  الذاتي  التفكير  تمارس   تشكيلية 
الموسيقى والطبيعة  وأفكارها وذكرياتها ولحظاتها من خالل لغة 

البصرية. أعمالها تتضمن الرسم والتصوير والنحت.و

الفنون الجميلة من كلية  سوف تحصل موزة على بكالوريوس في 
 الفنون والصناعات اإلبداعية في جامعة زايد في أبو ظبي في ٢٠٢٠.

شاركت في معارض محلية ودولية في أبو ظبي ودبي وألمانيا.و

I am interested in every day sounds. The sounds that 
we hear around us on a daily basis; from the sounds of 
traffic and public conversations, to the sounds of the wind 
and sea. These sounds are internalized, and may have 
a profound effect on how we feel and behave. Nature’s 
Orchestra portrays sounds in five sculptural elements, 
where each represents a different environment; the 
sounds of cities, the sea, the desert, the wind, and the 
sounds of various indoor environments.

Moza Mohammed Alnuaimi (Born in 1998, Abu Dhabi, UAE) 
is a visual artist who reflects from within to share personal 
feelings, thoughts, memories and moments through the 
visual language of music and nature. Her work involves 
drawing, painting, photography and sculpture. 

Alnuaimi is completing a BFA from the College of Art 
and Creative Enterprises at Zayed University Abu Dhabi, 
and is expected to graduate in 2020. Her work has been 
exhibited nationally and internationally with exhibitions in 
Abu Dhabi, Dubai, and Germany.
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Our social media campaign is about an artist whose 
work seeks to express the way she sees the world from 
a number of different perspectives. Moza Mohammed 
Alnuaimi tries to share her thoughts, memories, and 
moments through the visual language of music, nature, 
and color. She uses natural elements such as wood and 
concrete to build her artworks. Using social media, we 
developed digital content that showcases her artworks in 
order to promote her practice via new media platforms 
including Instagram, YouTube, and WordPress. Our 
campaign focuses on describing her interpretation of 
the connection between music and nature. Through her 
art, Moza informs the viewer of the parallels between 
music and color. The content of our social media account 
conveys the vibrancy of color through showcasing Moza’s 
original work without modification and in a spirit true to 
the elements that she uses for her projects. To achieve 
this, we interject the images with quotes, short clips, and 
sound. Furthermore, we work on expanding her followers 
by using hashtags, phototags, and geolocation points.

Group Members:

Amna Obaid
Fatima Ibrahim
Hamda Jumma
Sara Alshamsi
Mouza AlAli

 إن حملتنــا عــن فنانــة تســعى فــي أعمالهــا للتعبيــر عــن الطريقــة التــي
 تــرى بهــا العالــم مــن عــدة وجهــات نظــر مختلفــة. تشــارك مــوزة محمــد
 النعيمــي أفكارهــا وذكرياتهــا ولحظاتهــا مــن خــالل لغــة الموســيقى
 البصريــة والطبيعــة واأللــوان. تســتخدم خامــات طبيعيــة مثــل الخشــب
ــر محتــوى رقمــي قائــم ــا بتطوي  والخرســانة فــي أعمالهــا الفنيــة. قمن
 لدعــم وترويــج أعمالهــا علــى مواقــع ومنصــات تواصــل مثــل انســتغرام
 ويوتيــوب ووردبــرس. تركــز الحملــة علــى وصــف تفســيرها للصلــة بيــن
 الموســيقى والطبيعــة. توضــح مــوزة مــن خــالل عملهــا للمشــاهد
 التــوازي مــا بيــن الموســيقى واأللــوان. محتــوى حســاباتنا علــى مواقــع
ــوان مــن خــالل عــرض عمــل مــوزة بشــكله ــة األل  التواصــل ينقــل حيوي
 الطبيعــي وبــدون تعديــالت وبــروح صادقــة للمــواد التــي تســتخدمها
القصيــرة والَمشــاهد  للصــور  مقــوالت  نضيــف  ولذلــك   الفنانــة، 
رابطــات باســتخدام  لزيــادة متابعيهــا  أيضــًا نعمــل   والصــوت، ونحــن 
الهاشــتاق ورابطــات الفوتوتــاق ونقــاط تحديــد الموقــع الجيوغرافي.و

عضوات المجموعة:و

أمنة عبيد
فاطمة ابراهيم

 حمدة جمعة
سارة الشمسي

 موزة العلي

NATURE’S ORCHESTRAأوركيسترا الطبيعة
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ALIA AL ANSARI علياء األنصاري

Following Blindly, 2019
oil on wood, ceramics
dimensions variable

االتباع بثقة عمياء، ٢٠١٩
ألوان زيت على خشب وسيراميك

تختلف األحجام

 االتباع بثقة عمياء هو مشروع قائم على حكاية شعبية قرأتها توضح
آخرين دون يتبعهم  بينما  التغيير  تأثير   كيف يمكن لبعض األشخاص 
أتباع ويجمع  بالتغيير  شخص  يبدأ  عندما  ذلك  يحدث   استجواب. 
عليه يطلق  اتباعهم؛  سبب  يدركون  ال  حتى  وأجيال  ألجيال   تستمر 
 االتباع بثقة عمياء. القصة التي قرأتها تبدأ بشخص وتنتهي بالجميع.
الناس. تتبعها  التي  األخرى  العادات  لعدة  كرمز  األنف   استخدمت 

استخدمت ألوان زيت وطين الوق ألعمال النحت.و

 علياء األنصاري فنانة تشكيلية إماراتية تعيش في دبي. تقضي معظم
 وقتها ترسم وتنحت في مرسمها. تحكي قصص في اللوحات التي
 ترسمها. علياء مهتمة جدًا بعلم النفس، وباألكثر في اإلهمال العام
 للصحة النفسية والعقلية. تتساءل عن سبب عدم االهتمام بالصحة
 النفسية مثل الصحة الجسدية. من خالل عالمية لغة الفن، تستطيع

علياء التواصل بفعالية عن مخاوفها ووجهة نظرها.و

Following Blindly is a project based on a folktale I read that 
shows how some people can affect change while others 
follow without questioning. It happens when one person 
starts a change and gathers a following that continues 
for generation after another without knowing why they 
are doing it; it is called following blindly. The story I read 
starts with one and ends with everyone.

Alia Al Ansari is an Emirati artist based in Dubai. She spends 
most of her time painting and sculpting in her studio. She 
tells stories through the portraits that she creates. She 
is very interested in psychology, however more so in the 
general neglect of people to their psychology and mental 
well-being. She questions why mental health is not taken 
as seriously as physical health. Through the universality 
of art, Alansari is able to effectively communicate her 
concerns and perspective.
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UNIVERSEالكون

Our campaign is called “Universe” and is inspired by a 
quote from our featured artist, Alia Alansari, who says 
that art is a universal language. Alia is interested in 
creating works that have a psychological dimension 
as she believes mental health should receive the same 
attention as physical health. Furthermore, she suggests 
that art has therapeutic qualities. Our main goal is to 
promote Alia’s artworks through social media platforms 
and to reach the art community in Dubai by showcasing 
her work digitally. The primary social media platform we 
use is Instagram on which we promote her senior project 
called “Following Blindly”. The project is inspired by a 
folktale that tells a story of an old town where its people 
followed each other blindly generation after generation. 
The artist reflects on the story through a series of painted 
portraits and sculptures that aim to symbolize following 
others blindly. In addition, we highlight images, videos, 
and quotes to share Alia’s powerful message about the 
universal language of art with the world.

Group Members:

Maryam Abdullah 
Salama Ali 
Aysha Obaid 
Amna Jassim 
Hind Ali 
Osha

عليــاء الفنانــة  مقولــة  علــى  قائمــة  وهــي  »الكــون«  حملتنــا   اســم 
 األنصــاري أن الفــن لغــة عالميــة. تهتــم عليــاء بتضمــن أبعــاد مــن علــم
 النفــس فــي أعمالهــا حيــث تعتقــد أن يجب االهتمام بالصحة النفســية
 كاالهتمــام بالصحــة الجســدية، كمــا أنهــا تقتــرح أن فــي الفــن صفــات
 عالجيــة. نقــدم أعمــال عليــاء بشــكل رقمــي علــى منصــات التواصــل
 االجتماعــي وهدفنــا فــي الحملــة هــو دعــم وتريــج أعمالهــا وللتواصــل
 مــع مجتمــع الفــن فــي دبــي. نســتخدم انســتغرام كالمنصــة األساســية
 فــي الحملــة لترويــج مشــروع تخــرج عليــاء »االتبــاع بثقــة عميــاء«، وهــو
 قائــم علــى حكايــة شــعبية عــن بلــدة قديمــة اتبــع ســكانها البعــض
 بثقــة عميــاء ألجيــال. تمثــل عليــاء القصــة بسلســلة لوحــات شــخصية
 وأعمــال نحتيــة. نقــوم بمشــاركة رســالة عليــاء بــأن الفــن لغــة عالميــة

مــن خــالل صــور، ومشــاهد قصيــرة ومقــوالت أخــرى مــن الفنانــة.و

عضوات المجموعة:و

مريم عبد الله
عائشة عبيد
آمنة جاسم

هند علي
أوشا
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MARIAM ABDULLA 
ALMHEIRI

مريم عبد الله المهيري

Puke, 2019
white pebbles, canvas bag, desk, chair
100 x 100 cm

تقيؤ، ٢٠١٩
حصى بيضاء، حقيبة، مكتب، مقعد

١٠٠ x ١٠٠ سم

Puke is part of a series that talks about body shaming and 
it is based on a comment that says, “your body makes me 
want to puke”. The material used represents a bullying 
scene in high school, where the white pebbles are made to 
look like pages from a notebook that have “puke” written 
all over them.

Mariam Abdulla Almheiri (Born in 1995, Abu Dhabi, UAE) 
is a visual artist who draws from personal experiences to 
raise awareness and initiate constructive dialogues on a 
variety of social problems. Through her work in painting, 
printmaking, sculpture and mixed media installation, she 
aims to be a voice for those struggling and she hopes to 
make a change.

Almheiri will receive a BFA in Visual Art from Zayed 
University, Abu Dhabi in December 2020. She has 
participated in a number of exhibitions at Zayed 
University, including Proudly Abu Dhabi Exhibition, Visions 
of Sustainability, UAE Innovates 2019, in addition to group 
exhibitions in Dubai and Abu Dhabi.

الجسم بشكل  السخرية  عن  سلسلة  من  جزء  تقيؤ   العمل 
 وهو قائم على مقولة “جسمك يجعلني أريد التقيؤ”. المواد
حيث ثانوية،  مدرسة  في  تنمر  مشهد  تمثل   المستخدمة 
عليها ومكتوب  الدراسة  كدفاتر  مخططة  البيضاء   الحصى 

“تقيؤ”.و

االمارات( ظبي،  أبو   ،١٩٩٥ )مواليد  المهيري  الله  عبد   مريم 
التوعية لزيادة  الشخصية  تجاربها  تستخدم  تشكيلية   فنانة 
 وابتداء حوارات بناءة حول قضايا اجتماعية متنوعة. من خالل
أن هدفها  التركيب،  وفن  والنحت  والطباعة  بالرسم   عملها 

تكون صوت لمن يواجه صعوبات وأملها أن تؤثر في تغيير.و

الفنون في  بكالوريوس  شهادة  على  مريم  تحصل   سوف 
.٢٠٢٠ ديسمبر  في  ظبي  أبو  في  زايد  جامعة  من   الجميلة 
أبو ظبي”، المعارض، منها “براودلي  العديد من   شاركت في 
باإلضافة تبتكر”،  “االمارات  ساستينابليتي”،  اوف   “فيجينس 

الى معارض جماعية في دبي وأبو ظبي.و
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The social media campaign “Too Fat” aims to raise 
awareness of the serious issue of bullying through body 
shaming. Mariam Abdulla Almheiri’s art piece “Puke” is 
part of a series that tackles body shaming. It is inspired by 
a comment that says, “your body makes me want to puke”. 
In the work, the artist incorporates readymade objects to 
represent a high school bullying scene, in which we see 
white pebbles overflowing out of a backpack on to a desk. 
Each of the pebbles is made to look like a page from a 
notebook that has the word “puke” written on it. Our social 
media campaign delivers this strong message across a 
number of platforms and through a video about the 
artwork. It highlights the artist’s practice as well as social 
media features, including live stream, interaction, and 
user engagement. The issue of bullying is a huge concern 
in the offline world as well as on social media. Our aim is 
to ensure that our audience gets the message conveyed 
through the artists’ vivid and moving installation.

Group Members:

Asmaa Mansoor
Shaikha Rasheed
Ayesha Mohammad
Hanan Ali
Noof Nabil
Hamda Ibrahim

 تهــدف حملــة »ســمين جــدًا« لزيــادة التوعيــة عــن قضيــة الســخرية
 بشــكل الجســم. إن عمــل الفنانــة مريــم عبــد اللــه المهيــري »تقيــؤ«
 جــزء مــن سلســلة عــن الســخرية بشــكل الجســم وهــو قائــم علــى تعليق
 »جســمك يجعلنــي أريــد التقيــؤ«. إن العمــل مكــون مــن قطــع جاهــزة
 ويمثــل مشــهد تنمــر فــي مدرســة ثانويــة، حيــث نــرى حصــى بيضــاء
 تطفــح مــن حقيبــة مدرســة علــى المقعــد والمكتــب، وثــم نالحــظ أن
 الحصــى البيضــاء مخططــة كدفاتــر الدراســة ومكتــوب عليهــا »تقيــؤ«.
 تنقــل حملتنــا هــذه الرســالة المهمــة مــن خــالل فيديــو عــن العمــل
 الفنــي، وهــو يســلط الضــوء علــى عمــل الفنانــة باإلضافــة الــى ميــزات
 وســائل التواصــل االجتماعيــة حيــث نســتخدم البــث المباشــر والتفاعــل
 مــع المشــاهدين. لقــد زار أعضــاء المجموعــة المعــرض فــي الســركال
 افنيــو لدعــم وترويــج األعمــال األخــرى ولكــن بالتركيــز علــى أســلوب
ــا فــي الحملــة هــو التفاعــل مــع المشــاهدين والتواصــل  مريــم. هدفن
 مــع فنانيــن آخريــن ومحبــي الفــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعيــة.
 تعــد قضيــة الســخرية والتنمــر مصــدر قلــق كبيــر فــي المجتمــع وكذلــك
وصــول ضمــان  هــو  وهدفنــا  االجتماعــي،  التوصــل  وســائل   علــي 

ــا رســالة العمــل.و جمهورن

عضوات المجموعة:و

أسماء منصور
شيخة رشيد

حنان علي
نوف نبيل

حمدة ابراهيم

TOO FATسمين جدًا
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AYESHA ESSA 
BELREMAITHA

عائشة عيسى بالرميثة

Ana Mawjood (I am Still Here), 2019
metal wires, fishnets, swimming foam tubes, water pipes, plastic animal toys, 
diving equipment, etc.
3 (diameter) x 2.5 (height) m

أنا موجود، ٢٠١٩
سلك، شبكات صيد سمك، عوامات سباحة، انابيب مياه، العاب بالستيك، معدات غوص

٢.٥ )ارتفاع( و x ٣ )قطر الدائرة( م

Ana Mawjood is a life size installation in the shape of a huge 
gargour )Khaleeji fish trap( that depicts a dream. When inside, 
viewers are invited to contemplate a sea waves illusion that 
is comprised of found objects and other material related to 
the sea or diving, such as fishnets, floats, sinkers, hooks, 
tarpaulins. It is a to represent my late father’s passion for 
the sea and sea trips. The use of diving equipment is to refer 
to the presence of a diving person. While the text written on 
them are conversations and messages that he left behind for 
the dreamer. For instance, “Ana Mawjood” which translates 
to “I am still here” is for when a viewer questions my father’s 
existence in his/her dream. Hence the entire illusion of waves 
becomes an indirect portrayal of my late father’s presence 
in a dream, proving that souls can still meet and interact 
through dreams whether they are still alive or have passed 
away. I believe that dreams are our realm of connection and 
communication.

Ayesha Essa Belremaitha (born 1996, Dubai, UAE) is an 
aspiring artist, whose work is characterized as dynamic and 
organic. She followed her passion for painting and creating 
3D objects and majored in Visual Arts at Zayed University in 
Dubai. Coming from a family that practices sea activities, like 
exploring the sea and scuba diving, she became familiar with 
the environment of the sea. She is mostly influenced by the 
dynamic consistency and movement of sea water, in which 
her work frequently involves water, motion, or playfulness. 
Her concepts revolve around surrealism, dreams, and 
sometimes sarcasm or irony. She explores these concepts 
with photography, painting, and installation, as seen in her 
large-scale painting “Drowning Cow” and photography series 
“In a Dream”.  She developed an interest in interactive art and 
found that she can best explore it through installation. She 
continues to look for ways to capture the viewer’s attention 
to observe the details of her work, and sometimes ways to 
make the viewer search for hidden details, as in her latest life 
size installation “Ana Mawjood”.

 أنا موجود عمل تركيبي على شكل قرقور )مصيدة سمك( كبير وهو
 يصور حلم. أدعو المشاهدين الدخول الى القرقور والتأمل في رسمة
 موج البحر المصنوعة من قطع ُعِثر عليها ومواد أخرى تتعلق بالبحر
 أو الغطس، كشبكات الصيد والعوامات والثقاالت والسنانير وقطع
وجود عن  للتعبير  الغطس  معدات  استخدمت  المشمع.   القماش 
 غطاس. الكلمات المكتوبة عليها تمثل محادثات ورساالت قد تركها
 لألحالم. على سبيل المثال “أنا موجود” هي لحين يتساءل المشاهد
 عن وجود أبي، ولذلك يتوضح أن رسمة موج البحر تصوير غير مباشر
 عن وجود والدي الراحل ويثبت أن بإمكان األروح االلتقاء في األحالم
 إن كانوا على قيد الحياة أو متوفين. أؤامن أن األحالم عالم لالتصال

والتواصل.و

ناشئة فنانة  االمارات(  دبي،   ،١٩٩٦ )مواليد  بالرميثة  عيسى   عائشة 
وصنع للرسم  حبها  من  وعضوية.  ديناميكية  بصفات  عملها   يتميز 
 قطع ثالثية األبعاد، تخصصت في الفنون التشكيلية في جامعة زايد
البحرية كاستكشاف تمارس األنشطة  أنها من عائلة  بما   في دبي. 
 البحر والغطس، أصبحت على دراية عن بيئة البحر، وتأثرت بالتماسك
الماء غالًبا  عملها  يتضمن  حيث  وحركتها،  البحر  لمياه   الديناميكي 
واألحالم سيريلية  مواضيع  عمالها  يتضمن  المرح.  أو  الحركة   أو 
باستخدام المواضيع  تلك  تستكشف  التهكم.  وأحينًا   والسخرية 
 التصوير والرسم وفن التركيب، كما فعلت في لوحتها الكبيرة “البقرة
 الغارقة” والسلسلة الفوتوغرافية “في حلم”. زاد اهتمامها في الفن
 التفاعلي ووجدت أن أفضل طريقة لتطويره من خالل فن التركيب،
 حيث تبحث عن طرق للفت انتباه المشاهد ليعاين تفاصيل أعمالها،
لها تركيبي  تفاصيل خفية، كما في أحدث عمل  ليبحث عن   وأحيانًا 

“أنا موجود”.و
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TAWASOLتواُصل

Our campaign “Tawasol” means communication and 
connection. We are interested in Ayesha Essa Belremaitha’s 
work because it communicates and connects us with the 
sea, which was once a life force of our community. It tells 
a story of our traditional way of life and the role of the sea 
in providing everything that we needed in the past. The 
concept behind our social media campaign is to convey the 
depth of her work, which is dreamy and deep, not unlike 
the ocean. In our social media accounts, which include 
Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter and LinkedIn, we 
promote the art project “Ana Mawjood”. The installation 
is expressed through blue tones and objects to represent 
the waves of feelings, fragments and personalities of the 
community. “Ana Mawjood” calls to us “I am still here..” 
and the artist’s handwritten notes are the traces of being. 
We have responded to the sad melody of her work and we 
are using social media to share her vivid imagination with 
the community. Social media provides a powerful medium 
for reimagining and remembering our collective dreams 
of the past.

Group Members:

Jawahir Ahmad.
Huda Mohamed, 
Alia Al Falasi, 
Sara Belshalat, 
Sara Naji

 تهتــم حملــة »تواصــل« بعمــل الفنانــة عائشــة عيســى بالرميثــة حيــث
إنــه فــي مجتمعنــا.  حيــاة  الــذي ســبق وكان مصــدر  بالبحــر،   يربطنــا 
 يــروي حكايــات طــرق حياتنــا التقليديــة ودور البحــر بتوفيــر جميــع مــا
 احتجنــاه فــي الماضــي. الفكــرة األساســية للحملــة هــي نقــل عمــق
ــا ــم وعميــق ال يختلــف عــن المحيــط. قمن ــه حال  عملهــا الفنــي، بصفت
 بإنشــاء حســابات فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل انســتغرام
ونــروج ندعــم  وفيهــا  ولنكديــن،  وتويتــر  وفيســبوك   وسنابشــات 
 مشــروع عائشــة »أنــا موجــود« وهــو عمــل تركيبــي مكــون مــن قطــع
 مــن مختلــف درجــات اللــون األزرق ُمركبــا علــى شــكل أمــواج المشــاعر
 ونبــذات مــن شــخصية مجتمعنــا. عمــل »انــا موجــود« ُينــادي، »أنــا
 موجــود...« والكلمــات المكتوبــة بخــط الفنانــة تمثــل آثــار الوجــود. لقــد
 اســتجبنا لعملهــا وللحنــه الحزيــن، ونحــن نســتخدم وســائل التواصــل
 االجتماعيــة لمشــاركة خيالهــا الواضــح مــع المجتمــع. توفــر وســائل
 التواصــل االجتماعيــة فــرص إلعــادة تصــور ولتذكــر أحالمنــا الجماعيــة

مــن الماضــي.و

عضوات المجموعة:و

جواهر أحمد
هدى الفلسي
سارة بالشلت

سارة ناجي
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HASSANA ARIF حسانة عارف

Between Our Lines, 2019
screen print on handmade paper
64 x 93 cm

ما بين خطوطنا، ٢٠١٩
طباعة سكرين على ورق

٩٣ x ٦٤ سم

أن أو  محدد،  أنثوي  بمثل  نلتزم  أن  المفترض  من  أنه  فكرة   أرفض 
 جميع النساء يجب أن يلتزمون بواحد. في بين سطورنا، أسلط الضوء
 على أن كل امرأة فريدة من نوعها عن طريق إنشاء عالمات هوية
 تشبه بصمات األصابع )ال يوجد اثنان متشابهان(. وهي مبنية على

شكل وجوه من صور الهوية للعديد من النساء الالئي قابلتهن.و

البصرية الفنون   حسانة عارف عمرها ٢٣ سنة وحاصلة على شهادة 
 من جامعة زايد في دبي. حسانة فنانة متعددة التخصصات حيث تجد
السياسية. االجتماعية  واألحداث  والموسيقى  األفالم  في   الهامًا 
المساواة. وقضايا  الطبيعة  ورمزية  الهوية  سياسة  بمواضيع   تهتم 
 كما أنها تشارك في المشهد الفني حيث عملت في مجال التصميم
تسعى عملها،  خالل  من  المعارض.  وتنظيم  والجدارية   والتصوير 

باستمرار إلى النمو والتأمل الذاتي.و

I reject the idea that we are supposed to conform to a 
specific feminine ideal, or that all women should adhere 
to one. In Between Our Lines, I highlight that each and 
every woman is unique by creating identity markers that 
are reminiscent of fingerprints )no two are the same(. 
They are based on the outline of faces from identification 
photographs of numerous women I interviewed.

Hassana Arif is a 23-year-old with a degree in Visual Arts 
from Zayed University, Dubai. She is a multidisciplinary 
artist who utilizes inspiration from film, music, and socio-
political events. She tackles themes such as identity 
politics, symbolism within nature, and gender-based 
social issues. She frequently involves herself in the 
local art scene, with recent ventures in graphic design, 
photography, murals, and organizing exhibitions. Through 
her work, she continuously strives to grow and self-
reflect.
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RESALAHرسالة

We chose to name our campaign “Resalah” which means 
”a message“. When people see Hassana Arif’s fingerprint 
art, they might not understand what it represents, so 
we want our audience to focus on the deeper meaning. 
Hassana’s work conveys an important topic that not many 
people talk about, and we want to put a spotlight on this 
issue. Her work is symbolic and “Between Our Lines” 
asks us to perceive the real personality of each woman, 
since each one is unique, and should not have to aspire 
to a certain female ideal that is unrealistic. Our social 
media campaign set out to communicate this important 
message and to show women, through social media, how 
important it is to be their unique selves.

Group Members:

Amal Asghar Walid 
Maryam Juma 
Fatima Mohammad
Layal Yateem
Shaikha Ahmed 
Sanaa Al-ameri

الفنانــة أعمــال  النــاس  يــرى  اســم »رســالة« لحملتنــا. عندمــا   اخترنــا 
 حســانة عــارف الشــبيهة بالبصمــات قــد ال يســتوعبوا مــا تمثلــه ولذلــك
 نطلــب مــن المشــاهدين التركيــز فــي معنــى أعمــق حيــث تعبــر الفنانــة
 عــن موضوعــًا مهمــًا ال يتحــدث عنــه الكثيــر مــن النــاس. إن عملهــا
 رمــزي حيــث فــي »مــا بيــن خطوطنــا« تطلــب مــن المشــاهدين َتَصــُور
 الشــخصية الحقيقيــة لــكل امــرأة ألن كل واحــدة فريــدة مــن نوعهــا
 ويجــب أال تضطــر إلــى التطلــع إلــى مثــل أنثــوي محــدد وغيــر واقعــي.
 تهــدف حملتنــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي لنقــل هــذه الرســالة
 المهمــة وإلظهــار النســاء مــدى أهميــة أن تكــون أنفســهن الفريــدة

مــن نوعهــا.و

عضوات المجموعة:و

أمل أصغر وليد
مريم جمعة

فاطمة محمد
ليال يتيم

شيخة أحمد
سناء العامري
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AISHA AL AHMADI عائشة األحمدي

We Are All Completely Beside Ourselves, 2019
ink, acrylic, collage, thread on paper
dimensions variable

جميعنا في ألم، ٢٠١٩
حبر، اكريليك، تلصيق، خيط على ورق

تختلف األحجام

The focus of my practice is mainly within the realms of 
identity politics and the concept of the ‘self’, as well as 
sociopolitical issues such as feminism and our ecological 
footprint.  I strongly believe in the need to explore the 
complex universe that resides within each one of us, and 
for me, it is best expressed through art.

Aisha Al Ahmadi (born 1997, Dubai, UAE) is a visual artist 
and curator.  Her work often centers around themes of 
identity and feminism, which is not uncommon among 
buddying artists who are attempting to find their footing. 
She prefers using traditional mediums, including drawing, 
printmaking, painting, photography, and sculpture as 
opposed to digital art. 

Al Ahmadi will receive a BS in Visual Arts with a minor 
in Curatorial Practices from Zayed University, Abu Dhabi, 
UAE, in December 2019.  Her work has been exhibited in a 
number of exhibitions, both in the UAE and internationally, 
in spaces such as Zayed University, New York University 
in Abu Dhabi, Sheikh Zayed Mosque, Rochester 
Contemporary Art Center in Rochester, NY, and Sangkring 
Art Space in Yogyakarta, Indonesia.

الهوية ومفهوم أساسي على مجاالت سياسة   يركز عملي بشكل 
الحركة مثل  السياسية  االجتماعية  القضايا  إلى  باإلضافة   “الذات”، 
المعقد الكون  استكشاف  علينا  أن  بنظري  البيئي.  وأثرنا   النسائية 
 الذي يتواجد داخل كل واحد منا، وبالنسبة لي، أرى أن أفضل طريقة
 للتعبير عنه هي من خالل الفن. أميل للعمل بمجموعة متنوعة من
 الخامات والوسائط، مثل الجرافيت واألكر يليك والرسم بألوان الزيت

والنحت بالطين والتصوير والطباعة وبالعثور على قطع ومواد.و

تشكيلية فنانة  االمارات(  دبي،   ،١٩٩٧ )مواليد  األحمدي   عائشة 
السياسية الهوية  بمواضيع  الفنية  أعمالها  تهتم   ومنسقة معارض. 
 والمساواة، وهم مواضيع مألوفة ما بين الفنانين الناشئين. تفضل
 عائشة استخدام خامات تقليدية كالرسم والطباعة والتصوير والنحت

على استخدام أدوات فن رقمية.و

 سوف تحصل عائشة على شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة
ظبي، أبو  زايد،  جامعة  من  المعارض  إدارة  في  ثانوي  تخصص   مع 
في عائشة  شاركت   .٢٠١٩ ديسمبر  في  المتحدة،  العربية   اإلمارات 
 عدة معارض في االمارات وعالميًا في قاعات عرض تشمل جامعة
 زايد وجامعة نيويورك أبو ظبي ومسجد الشيخ زايد ومركز روتشستر
في يوجياكرتا  في  سانغكرنغ  وقاعة  نيويورك  في  المعاصر   للفن 

إندونيسيا.و
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MY IDENTITY هويتي

“My identity” is a social media campaign that aims to 
promote the work of artist Aisha Al Ahmadi. We want 
to convey the interesting psychological concepts she 
incorporates in her artistic practice, in which each 
individual has different aspects to their personality 
and a number of identities. Identity is plural, hybrid and 
complicated, and social media is an ideal platform to 
explore her thought-provoking message. Aisha works 
across different mediums including printmaking, 
photography and sculpture to express herself. By 
presenting her work digitally on a variety of social media 
platforms, we hope to explain her strong message to 
a wider audience in the UAE and beyond. By utilizing 
features on Instagram, Snapchat, Twitter and Facebook, 
we bring her art to life, just as she brings words and 
sentences to life through different textures and colors. 
Our social media campaign sets out to be true to the spirit 
of her work and its emotional power. 

Group Members:

Amal Ali
Fatma Makki
Maryam Bakhet
Asma Khalifa
Zahra Mohammad

عائشــة الفنانــة  عمــل  وترويــج  دعــم  »هويتــي«  حملــة  هــدف   إن 
فــي تعتمــده  الــذي  النفســي  المفهــوم  ننقــل  أن  نريــد   األحمــدي. 
 عملهــا الفنــي، بــأن لــكل فــرد جوانــب مختلفــة لشــخصيته وعــدد مــن
 الهويــات، حيــث الهويــة تعدديــة ومختلطــة ومعقــدة ولذلــك نجــد
رســالتها مثاليــة الستكشــاف  منصــة  االجتماعيــة  التواصــل   وســائل 
 المثيــرة للتفكيــر. تســتخدم عائشــة خامــات ووســائل مختلفــة، منهــا
نقــدم نفســها.  عــن  للتعبيــر  والنحــت  والتصويــر  والرســم   الطباعــة 
متعــددة منصــات  علــى  رقمــي  بشــكل  عائشــة  عمــل  حملتنــا   فــي 
المهمــة لمجموعــة واســعة مــن رســالتها  نتمكــن مــن شــرح   حيــث 
التواصــل االجتماعــي فــي االمــارات وخارجهــا.   مســتخدمي وســائل 
 نســتخدم منصــات تواصــل مختلفــة مثــل انســتغرام وسنابشــات وتويتــر
 وفيســبوك إلحيــاء عملهــا كمــا هــي ُتحيــي الكلمــات والجمــل فــي
 عملهــا مــن خــالل المالمــس واأللــوان المختلفــة.  تهتــم حملتنــا بنقــل

الــروح الحقيقيــة والقــوة العاطفيــة لعمــل عائشــة.و

عضوات المجموعة:و

أمل علي
فاطمة مكي

مريم باخت
أسماء خليفة
زهرة محمد
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MALINA SERVER ملينا ِسرَوْر

Talafi )retaliation(, 2019
wire mesh, wire
130 x 120 x 170 cm

دع(، ٢٠١٩ تالفي )الرَّ
أسالك مشبكة، سلك
١٣٠ x ١٢٠ x ١٧٠ سم

دع(: لقد مرت عليَّ بعض اللحظات التي شعر فيها بالندم)  تالفي )الرَّ
التعليقات بسبب  وذلك  بالفن  التفكير  عند  حتى  أو  فنانة،   كوني 
أن هنالك سوء بحثي الحظت  للفن. ومن خالل  الموجهة   السلبية 
َر ُصوَرًة َفِإنَّ  فهم في الدول اإلسالمية للحديث الشريف: “َمْن َصوَّ

حيث َأَبًدا”،  ِفيَها  ِبَناِفٍخ  َوَلْيَس  وَح،  الرُّ ِفيَها  َيْنُفَخ  ى  َحتَّ ُبُه،  ُمَعذِّ َه   اللَّ
 يستخدم ويخصص في مواقف ليست لها صلة بالحديث. مثااًل على
 ذلك هدم أكبر تماثيل بوذا في العالم في أفغانستان بسبب النظر
األحداث. قامت فكرة تستمر هذه  حرام، ولألسف  أنها   اليها على 

مشروع تخرجي على موقع أثري على وشك أن ُيهدم.و

 و»مس آيناك« هو موقع أثري يوجد في أكبر منجم نحاس في كابول،
إنه ميالدي.  الثامن  والقرن  الثالث  القرن  بين  ما  إلى  تاريخه   ويعود 
 موقع تاريخي، ومع ذلك فقد أبرمت حكومة جمهورية أفغانستان
 اإلسالمية صفقة مع شركة لتعدين النحاس تنص على تدمير الموقع
 األثري بهدف تحسين وضع الدولة االقتصادي ولتأمين فرص تعليم
ولكن الموقع  على  الحفاظ  األثار  علماء  حاول  المحليين.   للسكان 
 أصبحوا عرضة للهجمات إلجبارهم على التوقف عن العمل، كما أن

ذلك تسبب في قتل الكثيرين منهم.و

األبعاد ثالثي  مجسم  هيئة  على  القضية  هذه  بعرض  قمت   لقد 
 لبعض أجزاء الموقع. إن الهدف وراء كون المجسم هيكاًل شفاًفا هو
 إحياء ذكرى شيء يعكس تاريخ البلد، وثقافته، وقيمه. أما الجزء اآلخر
 من العمل الفني هي الزخارف التي تمثلني كفنانة أفغانية، ألنني جزء
الزخارف وقصها من صفائح القصة كذلك. وسيتم نقش هذه   من 

األكريليك الملونة.و

Talafi )Retaliation(: There have been moments in my life 
that made me regret being an artist, or even considering 
being an artist, because of the negative and unpleasant 
comments art receives. In my research, I found that there 
is a big misunderstanding in Islamic countries about the 
authenticity and meaning of the Hadith “Whoever makes 
a picture will be punished by Allah till he puts life in it, 
and he will never be able to put life in it”, in which it is 
misused and applied to irrelevant situations. An example 
is the destruction of the two largest Buddha statues in 
the world in Afghanistan because they were perceived 
Haram. Sadly, such incidents continue to happen. I based 
my senior project on an archaeological site that is about 
to vanish.

»Mes-Aynak« is an archaeological site that is located on 
the largest copper-mine in Kabul. It dates back from the 
Third to Eighth century A.D. Despite it being a historical 
site, the government of Afghanistan has decided to hire a 
mining company to help the country financially and secure 
educational opportunities for local people. This means 
that the entire site will be destroyed when they start 
mining. Archaeologists have been fighting to preserve the 
site, but they became subject to attacks to stop working 
and some of them were even murdered.

I present this issue as a sculpture. It is a recreation of some 
items from the site. The concept behind having a see-
through structure using wire mesh is to commemorate 
an object that reflects the country’s history, culture, and 
values. The other section of the sculpture is made of 
acrylic patterns that reflect my personal path, as a female 
Afghani artist who is part of this story.
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KHAYALخيال

The inspiration behind Malina Server’s art project is an 
archeological site located on the largest copper-mine in 
Kabul, Afghanistan. The artist told us about that eighth 
century paintings and artworks that were discovered 
there but tragically set to be destroyed. Our social media 
campaign captures the creative determination of this 
artist who has set out to inform audiences about the 
important history of art in Afghanistan.

Our social media campaign is called “Khayal”, which 
means imagination and it attempts to communicate the 
bold message of the artwork. It is framed in black and white 
to capture the striking aesthetic style and unique concept. 
We worked across different social media platforms, 
including Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn and 
Snapchat in order to share Malina’s important work with 
a wide audience.

Group Members:

Munaira Saeed 
Maryam Abdulla

فــي يوجــد  أثــري  موقــع  علــى  قائــم  ِســرَور  ملينــا  الفنانــة   مشــروع 
 أكبــر منجــم نحــاس فــي كابــول فــي أفغانســتان. أخبرتنــا الفنانــة عــن
 وجــود لوحــات وأعمــال فنيــة مــن القــرن الثامــن تــم اكتشــافها فــي
إصــرار نلتقــط  حملتنــا،  فــي  لإلتــالف.  تتعــرض  ولألســف   الموقــع 
 الفنانــة اإلبداعــي حيــث تهــدف الــى اظهــار أهميــة تاريــخ الفــن فــي

أفغانســتان.و

 حملتنــا التــي تســمى »خيــال« تســعى إلــى إيصــال رســالة العمــل الفنــي
 فــي إطــار أســود وأبيــض ليناســب األســلوب الجمالــي للعمــل وفكرتــه
تواصــل ومنصــات  مواقــع  فــي  عملنــا  لقــد  نوعهــا.  مــن   الفريــدة 
ــن وسنابشــات، ــر وفيســبوك ولينكدي ــل انســتغرام وتويت  مختلفــة، مث

ــا مــع جمهــور واســع.و لمشــاركة عمــل ملين

عضوات المجموعة:و

منيرة سعيد
مريم عبد الله
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Students in Action

CACE and CCMS students and facul-
ty during the exhibition opening at the 
Zayed University Urban Satellite Space 
on 30 September 2019.

scan to watch 
profile videos
الرمــز مســح   يرجــى 
لمشــاهدة األفــالم

الطالبات أثناء العمل

الفنــون  كليــة  تدريــس  هيئــة  وأعضــاء   طالبــات 
االتصــال علــوم  وكليــة  اإلبداعيــة   والصناعــات 
فضــاء فــي  المعــرض  افتتــاح  خــالل    واإلعــالم 

٢٠١٩ ســبتمبر   ٣٠ يــوم  للفنــون  زايــد  جامعــة 
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Amazing Social Media: Workshops in Tools, 
Trends and Techniques

The workshops convey the latest techniques in authentic 
storytelling across social media platforms. The first 
session comes from Independent, who are a unique 
home-grown food company that uses social media to 
bring people together under its multiple concept umbrella 
– SALT, Switch, Parker’s, Candy, Grind, Somewhere 
and Public. Deem Albassam and Amal Al Marri have 
transformed the culinary landscape in the United Arab 
Emirates as each of their brands has gained international 
recognition for its innovative take on cuisine and social 
media. The second session comes from Layla Kaylif, a 
filmmaker, who reminds us that social media is essentially 
a storytelling medium that has the power to entertain, 
educate and enhance the lives of our communities. These 
workshops are organized by Hessah Ahmed Hareb Al 
Falahi who is a graduate of Zayed University and current 
faculty of CCMS.  

About Zayed University
Zayed University is a national and regional leader in 
educational innovation. Founded in 1998 and proudly 
bearing the name of the Founder of the Nation – the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, this flagship 
institution has met the President’s high expectations. 
Today, Zayed University has two modern campuses in 
Dubai and Abu Dhabi that welcome both national and 
international students.

About CCMS
The College of Communication and Media Sciences 
delivers an evolving curriculum that propels our students 
confidently into the dynamic world of communication. 
Our primary goal is to prepare students for national and 
international careers in public relations, advertising, 
marketing, integrated strategic communication, 
tourism, media production, radio, television, multimedia, 
storytelling and cultural communication. Our students 
are highly competitive globally as they graduate with 
bilingual skills in English and Arabic writing. The CCMS 
Honor Societies on each campus provide opportunities 
for students to be involved with their communities, Zayed 
University and the CCMS in special events and service. 
Our diverse faculty represent nearly 20 nationalities and 
are committed to scholarly research, creative activity, and 
professional practice. They embrace new technologies, 
innovation, and entrepreneurship while being committed 
to student success.

About CACE
The College of Arts and Creative Enterprises (CACE) 
develops graduates who are leaders and innovators in 
the field of art and design practice who will contribute 
significantly to the cultural fabric of the UAE. Our 
intensive and rigorous art, design, new media and 
exhibition programs are practice based and industry-
engaged. Our faculty and staff utilizes the latest teaching 
methodologies, underpinned by cutting-edge technology 
and an innovative learning environment, to inspire a new 
generation of creative thinkers. Art and design are major 
contributors to a nation’s creative economy and in the 
establishment of a global identity, they are a country’s 
greatest export.

About ZUUSS
The Zayed University Urban Satellite Space (ZUUSS) is a 
new exhibition and project space presented in partnership 
with Alserkal Avenue. The space is open to the public and 
operates as an off-campus art and design hub for the 
university’s students, alumni, faculty and staff hosting 
exhibitions, workshops, lectures, panel discussions and 
community events. The programme will contribute to a 
vibrant art and design community, in the UAE and abroad, 
through our graduates and foster the next generation of 
local artists, designers, curators, policy makers, educators 
and arts administrators.

 وســائل التواصــل االجتماعــي المدهشــة: ورشــات عمــل
فــي األدوات واالتجاهــات والتقنيــات

 تقــدم ورشــات العمــل أحــدث التقنيــات والقواعــد فــي روايــة القصــص
تقديــم مــن  جلســة  أول  تأتــي  االجتماعــي.   التواصــل  منصــات   عبــر 
 »إندبندنــت«، وهــي شــركة طعــام محليــة وفريــدة مــن نوعهــا حيــث
 تســتخدم وســائل التواصــل االجتماعيــة لجمــع األشــخاص تحــت مظلــة
باركــرز، ســويتش،  ســولت،   – والمتعــددة  المتخصصــة   مطاعمهــا 
 كانــدي، جراينــد، ســموير انــد بابليــك. لقــد َحَوَلــت ديــم البســام وأمــل
مــن نالــت كل  حيــث  اإلمــارات  دولــة  فــي  الطهــي   المــري مشــهد 
 مطاعمهــن تقديــر دولــي لطرقهــن المبتكــرة فــي الطهــي واســتخدام
تقديــم مخرجــة مــن  التاليــة  الجلســة  االجتماعــي.  التواصــل   وســائل 
القصــص روايــة  خــالل  مــن  أن  تطــرح  حيــث  كيليــف  ليلــى   األفــالم 
 علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، بإمكاننــا ترفيــه وتعليــم وتحســين
 المعيشــة فــي مجتمعاتنــا. تــم تنظيــم ورش العمــل مــن قبــل حصــة
 أحمــد حــارب الفالحــي، وهــي خريجــة جامعــة زايــد وهــي حاليــًا عضــوة

فــي هيئــة التدريــس فــي كليــة علــوم االتصــال واإلعــالم.وو

عن جامعة زايد
 تأسســت جامعــة زايــد عــام ١٩٩٨ كمؤسســة علميــة عصريــة تحتــذي
فــي الرائــدة  الوطنيــة  الجامعــة  لتكــون  للتعليــم،  عالميــًا   نموذجــًا 
 دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة وفــي المنطقــة مــن حيــث التفــوق
اســم بــكل فخــر واعتــزاز  زايــد  تحمــل جامعــة   األكاديمــي واإلبــداع. 
بــن زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور   – نهضتهــا  وبانــي  الدولــة   مؤســس 
 ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، وتســعى ألن تكــون علــى قــدر
 التوقعــات والطموحــات التــي أرادهــا لهــا مؤسســها. تتميــز الجامعــة
مــن الطلبــة  تســتقبل فيهمــا  حيــث  أبوظبــي ودبــي،  فــي   بفرعيهــا 

والعالــم.و والمنطقــة  الوطــن 

 عن كلية علوم االتصال واإلعالم
 ومــن هــذا المنطلــق تســعى الكليــة إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات
العربيــة والمنطقــة  الوطنــي،  الصعيــد  علــى  اإلعالمــي،   الّتميــز 
 والمجتمــع العالمــي. وقــد تــم تصميــم البرامــج الدراســية فــي الكليــة
 إلكســاب الطلبــة مهــارات االتصــال الشــفوية والمرئيــة، وهــي مهــارات
 أساســية مطلوبــة فــي دوائــر المؤسســات العامــة والخاصــة، مــن أجــل
 تمكينهــم فــي أدوارهــم القياديــة تجــاه وطنهــم، كمواطنيــن فاعليــن
 فــي مجتمعهــم المدنــي. تهــدف كليــة علــوم االتصــال واإلعــالم إلــى
 تخريــج إعالمييــن متمّيزيــن مــن حيــث: فهــم دور اإلعــالم الجماهيــري
 فــي تعاطيــه مــع الثقافــة اإلســالمية خصوصــًا، وثقافــات المجتمعــات
 العالميــة عمومــًا؛ التمّكــن اللغوي الرفيــع، وصقل المهارات اإلعالمية
 الشــفوية والمرئيــة المطلوبــة، باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة؛ التعامــل
 المــرن مــع التقنيــات الرقميــة الحديثــة فــي المجــال اإلعالمــي بشــكل
 واٍع ومناســب؛ الّتميــز بالمصداقيــة والّدقــة والنزاهــة؛ الّتفكيــر النقــدي
الوعــي الحــوار؛ اإلســهام فــي حفــز   الّبنــاء، واالبتــكار وفتــح قنــوات 
 الجماهيــري علــى صعيــد المنطقــة؛ المشــاركة فــي مســيرة التنميــة

ــة.و ــة والعالمي الوطني

 عن كلية الفنون والصناعات اإلبداعية

 تهــدف كليــة الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة بجامعــة زايــد إلــى إعــداد
 طلبتهــا رّوادًا مبدعيــن فــي مجــال الفــن والتصميــم، خّريجيــن مبتكريــن،
 وذلــك تعزيــزًا لقيمــة الفــن ومكانتــه في النســيج الثقافــي واالجتماعي
 لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا تعمــل الكليــة علــى تكثيــف
فــي تحديــدًا  لهــا،  لفنيــة  المعاييــر  أعلــى  ورســم  الّدراســية   برامجهــا 
فــي المشــاركة  أو  وتنظيــم  والّتصميــم،  الجميلــة  الفنــون   مجــال 
 مختلــف المعــارض الفنيــة، مــع الّتركيــز علــى وســائل اإلعــالم الجديــد
 بكافــة أشــكاله. ومــن هــذا المنطلــق، يعتمــد أعضــاء هيئــة التدريــس
 فــي الكليــة أحــدث وســائل التعليــم فــي مجــال الفنــون والصناعــات
 اإلبداعيــة وأرقــى التقنيــات المواكبــة لهــا، وذلــك فــي ســعيهم إلرســاء
 بيئــة تعليميــة ابتكاريــة وتحفيــز المواهــب الناشــئة وتعزيــز قدراتهــم
 اإلبداعيــة. مجــال الفنــون والتصميــم يدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة
 الوطنيــة، بحيــث يكــون هــؤالء المبدعــون كّل بطريقتــه، ســفراء الوطــن

فــي العالــم.و

عن فضاء جامعة زايد للفنون
 فضــاء جامعــة زايــد للفنــون يعــد مســاحة جديــدة للمعــارض والمشــاريع
 بالشــراكة مــع الســركال افنيــو. إذ أن الموقــع متــاح للعامــة ويعمــل
الهيئــة وأعضــاء  والخريجــات  للطالبــات  والتصميــم  للفنــون   كمركــز 
نطــاق خــارج  اإلبداعيــة  والصناعــات  الفنــون  بكليــة   التدريســية 
 الحــرم الجامعــي. حيــث بإمكانهــم إعــداد المعــارض الفنيــة والــورش
 والمحاضــرات والجلســات النقاشــية. سيســاهم البرنامــج فــي تنميــة
 حركــة الثقافــة الفنيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا.
 وذلــك مــن خــالل إبــراز أعمــال خريجــات الكليــة والجيــل القــادم مــن

والمصممــات.و الفنانــات 

Hassana Arif
Beyond Our Surfaces, 2019

resin, polymer clay, paper
6 cm (diameter)

حسانة عارف
 ما وراء أسطحنا، ٢٠١٩
صمغ، طين البوليمر، ورق
٦ سم قطر الدائرة
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