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Words Heba Hashem | بقلم هبة هاشم 

The daughter of HE Sheikha Alyazia bint Nahyan Al Nahyan, Sheikha Sheikha bint Diab bin Saif Al Nahyan. 
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حديثهــا الســلس المتدفق عذوبــة وتصرفاتهــا التي تنم عن 
رقي أخاذ، هما ســمتان مميزتان تطبعان شــخصية الشيخة 
اليازيــة بنــت نهيــان بن مبــارك آل نهيان، والتــي تعد واحدة 
مــن أبــرز الفنانيــن المعاصرين ذوي الموهبة الذيــن تركوا بصمتهم على 

صعيــد المنطقة برمتها خالل الســنوات األخيرة.

نشــأتها فــي كنف أســرة فنية عزز فــي وجدانها تقديرهــا للفن بمختلف 
أشــكاله، وســرعان مــا اكتشــفت فــي نفســها موهبــة مــن شــأنها إثــراء 

العقــل والــروح، ووجــدت طريقهــا إلــى عالــم الفــن والمعــارض الفنية.

ال أحــد عمليــًا امتلــك القــدرة علــى توصيــف التعابيــر الخالــدة ألعمــال 
الشــيخة اليازيــة واســتيعاب مفرداتهــا مثلما فعل والدها الشــيخ نهيان 
بــن مبــارك آل نهيان، وزير الثقافة والشــباب وتنميــة المجتمع في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، وهو الــذي قال عن إبداعاتها خالل تقديمه 
لكتابهــا األول »اتجاهــات« بأنهــا: »مزيــج فريــد مــن اإلبــداع والتجديد 
والمهــارة الفنيــة، واالنفتــاح الذكــي علــى العالــم الملتزم بحريــة التعبير 

واإلبــداع والتنميــة المســتمرة والتفكير الواعي والســليم«.

علــى ســبيل المثــال، فــإن »كيــرم استيشــن«، وهــو موضــوع مجموعــة 
مــن األعمــال الفنيــة، يبــدو مــن االســتحالة فهمهــا مــن الوهلــة األولــى، 
بيــن  الفجــوة  عــن  تعبيــرًا  نجدهــا  والتمحيــص  التدقيــق  مــع  ولكــن 
القديــم والحديــث، إذ قدمــت فيهــا الشــيخة اليازيــة تصــورًا لمــا يمكــن 
أن يحــدث عنــد المــزج بيــن اثنتيــن مــن األلعــاب، األولــى لعبــة »كيرم« 
الخشــبية التقليديــة، والثانيــة إلكترونيــة حديثــة »بلي ستيشــن«، في 
مزيــج اســتثنائي بيــن القديــم والجديــد، المحلــي والدولــي، بما يعكس 

اتجاهــات الثقافــة وتداخالتهــا.

Soft-spoken and graceful in her demeanour, HE 
Sheikha Alyazia bint Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan is one of the region’s most talented 

contemporary artists to emerge in recent years. 

Growing up in an artistic family that fostered an 
appreciation for art in its various forms, she quickly 
discovered an intrinsic talent that would enrich her 
mind and soul, and find its way to art exhibitions 
and galleries to engage countless of aesthetes. 

No one, in fact, has described Sheikha Alyazia’s 
timeless expressions as well as her father, HE Sheikh 
Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, the UAE Minister of 
Culture, Youth and Social Development, did, having 
notably said that her work displayed “a unique 
mixture of creativity, imagination, ingenuity and 
artistic skill.”

“It cunningly engages the world around us,” he 
wrote in the foreword of Sheikha Alyazia’s debut 
book Intersections. 

Carrom Station, for example, is almost impossible 
to comprehend at first sight, but with careful 
observation, the combination of a classic wooden 

وبالمثل، تجســد »سلســلة التلقائيــة« معنى الشــعور بالحرية من خالل 
اســتعراضات الطائــرة الورقيــة، لتبيــن أن تحليقهــا فــي الجــو بحرية ال 
يتــم إال بعــد إطالقهــا، حيــث تدفعهــا التلقائيــة بــال هــدف محدد ســلفًا، 
حيــث العفويــة هــي التي تحــدد الوجهة من غير نية مســبقة. مثل هذه 
اإلســقاطات الذكيــة نجــد شــبيهًا لهــا فــي فيلمهــا الوثائقــي الــذي يروي 

قصصــًا مشــوقة، ويســبر أغــوار أمور تالشــت على مر الســنين.

فــي هــذه المقابلــة الحصريــة مــع شــواطئ، تســرد لنــا الشــيخة اليازيــة 
أفضــل لحظاتهــا خــالل رحلتهــا المشــوقة فــي عالــم الفــن والســينما.

كــم كان عمــرك حين الحظت ميولــك الفنية للمرة األولى، وهل هناك 
شــخص معيــن أســهم في إطــاق العنــان لموهبتــك أم أن ذلك حدث 

المصادفة؟ بمحض 
إنــه مزيــج متنــوع من األشــياء، مــع العلم أننــي بدأت في وقــت متأخر 
تقريبــًا. لــم يكــن خط يدي بجيد حيــن كنت صغيرة، وكنــت فتاة ميالة 
أكثــر إلــى الرياضــة. حيــن بلــغ عمــري 15 ســنة أصبحــت أقضــي المزيــد 
مــن الوقــت فــي المنــزل، وبــدأت فــي اختبــار تجربــة التلوين والرســم. 
أذكــر عندمــا كنا في فلورنســا اإليطاليــة، كان هناك العديــد من الفنانين 
المتواجديــن فــي الشــوارع، إال أن واحــدًا منهــم كان يعمــل علــى اثنــي 

عشــر وجهــًا مــن اللوحــة، وهذا مــا لفت انتباهــي حقًا.

المســتوى  إلــى  الفنيــة  بمهاراتــك  االرتقــاء  قــررت  مرحلــة  أي  فــي 
االحترافــي؟

كان ذلــك فــي أعقــاب تقديمــي أول عمــل فنــي خــالل منافســة أقيمــت 
فــي أكاديميــة الشــيخ زايــد حيــث كنــت أتلقــى تعليمــي هنــاك. فــزت 
بالمنافســة آنــذاك مــن بيــن مجموعــة مــن الطــالب، وكنت حينهــا في الـ 
17 مــن عمــري، وقــد قادنــي ذلك إلــى اتخاذ طريق مختلــف انطالقًا من 
إدراكــي بإمكانيــة مشــاركة أعمالي مع اآلخرين. تغير كل شــي بالنســبة 
لــي فــي تلــك اللحظــة، وأخــذت الفــن علــى محمــل الجــد محاولــة بــكل 

جهــد ممكــن أن أتحســن وأتطور باســتمرار.

علــى  يقتصــر  وال  المطلقــة  الحريــة  يمنــح  الفــن  أن  ســابقًا  ذكــرت 
مجموعــة مــن الكلمات أو التعابير. بــأي طريقة من الممكن أن تلهمك 

مســألة االنعتــاق مــن القيــود؟ 

board game with a modern video game begins to stands 
out; an extraordinary, thought-provoking fusion that 
bridges the old and new.

Similarly, in her series of work Spontaneity, Sheikha 
Alyazia illustrates the nature of spontaneity using a paper 
aeroplane in flight with no predetermined destination 
or target. Once released, it flies freely and naturally, 
subtly exhibiting the joyful freedom of being spontaneous 
and acting on impulse. And just like these intelligent 
arrangements, her documentary productions masterfully 
tell stories and explore issues that have faded away over 
the years. 

In this exclusive interview with Shawati’, Sheikha Alyazia 
shares the best moments of her remarkable journey in 
art and film.

How young were you when you first felt an inclination 
to art? Was there a certain person or incident that 
unleashed your talent?
It was a combination of things and I actually started late. 
My handwriting wasn’t that good when I was young and 
I was more sporty and active. Eventually, at the age of 
15, I started to spend more time at home and turned to 
colouring and painting. I remember when we were in 
Florence, Italy, there were many street artists, and one 
of them was working on the twelfth coat of the same 
painting; this really caught my attention.

At which point did you decide to take your skills in 
art to a professional level?
After submitting my first artwork to a competition 
through the Zayed Academy School, where I was studying. 

إن
An artwork titled ‘The Take-off’ by Sheikha Alyazia.

Her documentaries include {LtoR}Common Ground, Documentary Film, Serat Al Ehsan, Documentary Film and Play Carrom Station.
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إنــه أمــر صعب للغاية عندمــا تكون جميع الخيــارات مطروحة أمامك وكل 
مــا عليــك االنتقــاء من بين طرق وأشــكال مختلفة. في الوقت نفســه، فإن 
ذلــك يعــد ميــزة ألنــك حينهــا مــن الممكــن أن تقــدم شــيئًا فريــدًا مــن نوعه 

متجنبــًا التكــرار. يمكنــك تغييــر وتحويل أي فكــرة مهما كانت.

تمــزج لوحاتــك غالبــًا ما بين التقاليــد المحلية والخيــال الحالم. هل من 
المهــم بالنســبة لــك أن يجتمع هــذان العنصران في كل مــا تقومين به؟

إلــى حــد مــا ينبغــي أن تكــون هــذه اللوحــات ذات صلــة بهويتنــا كعــرب، 
وكذلــك إظهــار تاريخنــا العريــق وتواصلــه مــع العالــم الواســع مــن حولنــا. 
فــي الوقــت نفســه، ال بــد مــن وجــود بعــض العناصــر الدالــة علــى البهجــة، 
وأن تكــون اللوحــات تحمــل العديــد مــن التأويــالت وذات بعــد تجريبــي. 
أحــب دومــًا أن آخــذ وقتــي في التفكيــر مليًا حول عملي ومــا أقوم به من 

البدايــة إلــى النهاية.

ما هي العناصر الرئيسية القادرة على خلق تحفة فنية من وجهة نظرك؟
بالنســبة لــي، فــإن التحفــة الفنيــة فــي عصرنــا الراهــن تســتند إلــى الــرأي 
الشــخصي. فــي الفــن المعاصــر، ليــس مــن الممكــن تحديــد عناصــر معينة 
بمقدورهــا خلــق تحفــة فنيــة. ال يمكــن اعتمــاد مجموعــة مــن المعاييــر 

لقيــاس الفــن المعاصــر علــى أساســها، وذلك علــى النقيض من الخــط العربي والفن الكالســيكي وفن 
البورتريــه. ومــع ذلــك، فعندمــا يدمــج الفنــان المعاصــر بعضــًا مــن عناصــر الفــن العربــي علــى ســبيل 
المثــال، فــإن الفنــان وقتهــا قــد يكــون قــادرًا علــى الوفــاء بمعايير الخــط العربــي وجعله تحفــة فنية 

ذاته. بحــد 

نجحــت واحــدة مــن لوحاتــك فــي جمــع مــا يزيــد علــى مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام 2006 
لدعــم ضحايــا الزلــزال المدمــر الــذي ضــرب باكســتان. هل باعتقــادك هناك مــا يكفي مــن الفنانين 

المســتعدين لانخــراط والمشــاركة فــي حمــات التبــرع الخيــري مــن خــال أعمالهــم؟
اتخــذ العديــد مــن الفنانيــن هــذه المبــادرة، وقــد أثبتــت نجاحهــا وجدواهــا. يعتمــد ذلــك عــادة علــى 
الحملــة الخيريــة والمؤسســة الراعيــة. إنها قنــاة للتواصل الفنــي، والتي تضيف بدورهــا معنى للدور 
الــذي يلعبــه الفــن. إنه الخير من أجل البشــرية جمعــاء، وكذلك هو مغزى الفــن، إذ يهدفان إلى تعزيز 

فكــرة المشــاركة ويجمعهمــا العمق الغني فــي المعنى.

تــم عــرض أعمالــك فــي أبــرز المعــارض الفنيــة في دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة بمــا في ذلك 
معرض فن أبوظبي، آرت دبي، تعابير إماراتية، وكذلك مهرجان الفنون البصرية لوســط أوروبا 

Some of the other students and I won, I was 17 
at the time, and it put me on a different path as 
I realised that my work could be shared. From 
that point onwards, I took art very seriously and 
continuously tried to improve.

You previously stated that through art, one is 
not limited to a set of words or expressions. In 
what way does this lack of restraint inspire you?
It’s very challenging when all the options are 
there and you have to choose between so many 
different forms and ways. At the same time, 
it’s an advantage because you can be unique and 
avoid repetition; you can change and transform 
any idea.

Your paintings often manage to mix local 
tradition and fantasy. Is it important for you 
to have both of these elements in everything 
you do? 
To some extent, it has to be relevant to our 
identity as Arabs, as well as show our history 
in connection with the larger world. At the 
same time, it should have some elements of 
fun, be playful and experimental. I like to take 
my time to think deeply about my work from 
start to finish.

What do you believe are the key elements in 
creating a masterpiece?
To me, a masterpiece in our time is based on 
opinion. However, in contemporary art, it is 
not possible to define elements that make a 
masterpiece. Unlike calligraphy, classic art 
and portraiture art, contemporary art does not 
have a set of criteria to measure it by. However, 
if a contemporary artist blends in calligraphic 
elements, for instance, then this artist might 
be able to fulfil the calligraphy criteria and 
make it a masterpiece.

One of your paintings succeeded in 
raising more than a million dirhams 
in 2006 to support the victims of 
Pakistan's earthquake. Do you think 
there are enough artists participating 
in donation campaigns and making 
charitable use of their work?
Many artists have taken this initiative 
and it has proven to be successful. It 
usually depends on the campaign and 
organisation; it’s a channel for art and 
adds meaning to the role of art. Charity 
is for humanity and so is art; both are 
meant to be shared and are rich in 
meaning.

Your artwork has been showcased 
in  some of  the  most  prominent 
exhibitions in the UAE, including 
Abu Dhabi Art Fair, Art Dubai, Fine 
Arts, and Emirati Expressions, as 
well as the Central European Visual 
Art Festival in Budapest, Hungary. 
Do you intend to participate in more 
international art events?  
I ’ m  a l w ay s  o p e n  t o  t h at .  I  wo u l d 
especially be pleased to showcase my 
work in places where there are efforts 
to make art accessible like recently 
at  t h e  S i n g a p o r e  A r t  F a i r,  w h e r e 
Middle Eastern art received notable 
exposure and there’s an ongoing drive to 
showcase the work of emerging artists. 
I am also interested in international 
cities that are well known for their 
unique art scene, like Turkey, where 
my family and I have always had an 
appreciation for the old as well as the 
new Turkish art.

Having visited some of the world's 
largest museums, did any of them 
leave a special, long-lasting effect 
on you?
Yes, I remember the spectacular paintings 
on the ceilings of the Doge’s Palace 
(Palazzo Ducale) in Venice, which is 
a historical palace, built in Venetian 
Gothic style. For contemporary art, I 
generally enjoy art fairs because unlike 
in museums, where art shares the space 
with other pieces, at fairs the art shines, 
thus, such events are the best places to 
reflect on contemporary artwork. The 
exhibited pieces are often refreshingly 
new and you feel part of the change, while 
as in museums, the spotlight is usually 
on the historical significance of art.

A m o n g  t h e  e x h i b i t s  t h a t  l e f t  a n 
i m p r e s s i o n  o n  m e  r e c e n t l y,  w a s  a 
travelling exhibition in Melbourne, 

HE Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, UAE Minister of Culture, Youth, and Social Development and Sheikh Mohammed bin Nahyan Al Nahyan attending Sheikha Alyazia's exhibition. 
Sheikha Alyazia Al Nahyan’s children, Sheikha Sheikha, Sheikh Mohammed, Sheikh Nahyan and Sheikha Fakhra Bint Diab Bin Saif Al Nahyan. © Soraya Shahin.

The Dish. © Soraya Shahin.

“To me, a masterpiece in our time 
is based on opinion. However, in 
contemporary art, it is not possible 
to define elements that make a 
masterpiece.”

»بالنســبة لي، فإن التحفة الفنية في عصرنا 
الراهن تســتند إلى الرأي الشخصي. في الفن 
المعاصــر، ليس مــن الممكــن تحديد عناصر 

معينــة بمقدورها خلــق تحفة فنية«.
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Targeting a global audience, the film deals with 
the old and ever-lasting issue of the head cover, 
which has spread among women since ancient 
times, even before the advent of Islam. It is 
therefore nothing new and existed historically, 
so why is the world’s reaction to it new? Has 
the veil become tainted in society? If so, how?

We explored these questions and included the 
perspectives of many veiled and unveiled women 
from different nationalities, while hosting 
prominent scholars who discussed the veil from 
historical, religious, and cultural aspects.

Most importantly, the film offers views on the 
reasons behind the emergence of the veil as an 
Islamic symbol in the public mind. We shot the 
scenes in nine European and Arab countries: 
Britain, France, Denmark, the Netherlands and 
Turkey, as well as the UAE, Morocco, Egypt and 
Syria. The film is now almost complete and a 
trailer was shown during Abu Dhabi Art 2014 
last November.

Finally, how you typically like to spend your 
time when you are not painting or working 
on documentaries?
I read a bit and write, or watch movies. I enjoy 
everything from Hollywood to Bollywood to 
Egyptian classics. Also, every time I travel, I 
like to attend plays and musicals. 

فــي بودابســت. هــل هنــاك نيــة للمشــاركة فــي المزيــد مــن الفعاليات 
الفنيــة الدولية؟

أنا منفتحة على هذا األمر دومًا. من دواعي ســروري عرض أعمالي في 
أماكــن تســعى جاهــدة لجعل الفن فــي متناول الجميع مثــل معرض فن 
ســنغافورة الــذي أقيــم مؤخــرًا، حيــث نــال الفن الشــرق أوســطي فرصة 
هائلــة للظهــور، وهنــاك جهد مســتمر لعرض أعمــال الفنانيــن الصاعدين. 
أنــا مهتمــة أيضــًا بالتواجد في العديد مــن المدن العالمية الشــهيرة التي 
تتميــز بمشــهدها الفنــي المزدهــر مثــل تركيــا، حيــث كنــت أنــا وعائلتــي 

دومــًا نكــن تقديــرًا عميقًا للفن التركــي القديم منــه والحديث.

بعــد أن قمــت بزيــارة بعــض مــن أكبــر المتاحــف العالميــة، هــل مــن 
متحــف تــرك انطباعــًا خاصًا في نفســك وتأثيرًا طويــل األمد عليك؟
نعــم، أتذكــر اللوحــات المذهلــة المرســومة علــى الســقوف فــي قصــر 
دوكالــي بمدينــة البندقيــة، وهــو القصــر التاريخــي المبنــي علــى الطراز 
بالمعــارض  عمومــًا  أســتمتع  فأنــا  المعاصــر،  للفــن  بالنســبة  القوطــي. 
الفنيــة، والتــي هــي علــى نقيــض المتاحف التــي تجمع الفن مــع العديد 
مــن المقتنيــات األثريــة األخــرى. فــي المعارض الفنية يشــع الفــن تألقًا، 
وبالتالــي فإنهــا أفضــل األماكــن للتفكيــر فــي العمــل الفنــي المعاصــر. 
غالبــًا مــا تكــون اللوحــات الفنيــة المعروضــة جديــدة وحديثة، وتشــعر 
بأنــك جــزءًا مــن التغييــر الحاصــل، فــي حيــن أن المتاحف ُتعنــى عادة 

بتســليط الضــوء علــى األهميــة التاريخيــة للفــن.

مــن بيــن المعروضــات التــي تركــت انطباعــًا عميقــًا فــي نفســي مؤخــرًا 
كان معرضــًا متنقــاًل فــي مدينة ملبورن األســترالية لمتحف ديل برادو، 
ويضــم الروائــع اإليطاليــة مــن الديــوان الملكــي اإلســباني. كانــت تلــك 
هــي المــرة األولــى بالنســبة للمتحــف التــي يقــوم بهــا بمعــرض متجول 

لمجموعتــه الملكيــة فــي أي مــكان بالعالــم.

شــركتك »أناســي لإلنتــاج اإلعامــي« معروفــة بجهدها الهــادف إلى 
توثيــق 150000 ســنة مــن التاريــخ اإلماراتــي العريــق، وإنتــاج أول 
فيلم ثاثي األبعاد في المنطقة. كيف أتت فكرة إنشــاء »أناســي«؟
تأسســت »أناســي« فــي عــام 2007. كان مــن النــادر حينهــا أن يخصص 
شــيء ما لألفالم الوثائقية في ذلك الوقت، وأردنا تشــجيع هذا القطاع 
مــن صناعــة الســينما. أطلقنــا أيضــًا »جائــزة أناســي لألفــالم الوثائقيــة« 

البالغــة قيمتهــا 1.5 مليون درهم إماراتي، واســتمرت المســابقة من عــام 2008 إلى عام 
2010. فــي المجمــل، فإننــا أكملنا ســتة إنتاجات حتى اآلن، وبعض منهــا متوفر تجاريًا 

فــي فيرجــن ميغــا ســتور، وآي تيونز، كمــا أنها تعرض على شاشــات التلفزيــون أيضًا.

هل من مشاريع توثيقية جديدة ستبصر النور في المستقبل القريب؟
نحــن نعمــل فــي الوقــت الحاضــر علــى مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج لفيلــم وثائقــي طويــل 
بعنــوان »مــا وراء الحجــاب« للمخرجــة اإلماراتية نهلة الفهد بمشــاركة مخرج األفالم 
الوثائقيــة األمريكــي أوفيديو ســاالزار. موضوع هذا الفيلــم كان مطروحًا على طاولة 

»أناســي« منذ تأسيسها.

وهــو  الــرأس،  ويتنــاول موضــوع غطــاء  العالمــي،  الجمهــور  الفيلــم  هــذا  يســتهدف 
موضــوع ضــارب القــدم فــي التاريــخ، إذ انتشــر الحجــاب بيــن النســاء منــذ العصــور 
القديمــة، وحتــى قبــل ظهــور اإلســالم. وبالتالــي فإنــه ليــس بشــيء جديــد وطــارئ، 
فغطــاء الــرأس موجــود تاريخيــًا، فلمــاذا يكــون رد الفعــل العالمــي عليــه حديثــًا؟ هــل 
أصبــح الحجــاب مصــدر إزعــاج بالنســبة للمجتمــع؟ كيف الحــال إن كان األمــر كذلك؟

حاولنــا الخــوض فــي غمــار هــذه األســئلة، وأخذنا وجهات نظــر العديدات من النســاء من 
جنسيات مختلفة سواء أكن محجبات أم غير محجبات، كما استضفنا نخبة من العلماء 

البارزين الذين ناقشــوا مســألة الحجاب من الجوانب التاريخية والدينية والثقافية.

األمــر األكثــر أهميــة هــو أن هذا الفيلم يطــرح وجهات النظر حول األســباب التي أدت 
إلــى اعتبــار الحجــاب كرمز إســالمي في أذهان الناس. صورنا الفيلم في تســعة بلدان 
أوروبيــة وعربيــة هــي: بريطانيا، فرنســا، الدانمــارك، هولنــدا، تركيا، اإلمــارات العربية 
المتحــدة، المغــرب، مصــر وســوريا. أصبــح الفيلــم شــبه جاهــز اآلن، وطــرح العــرض 

التقديمــي لــه خــالل معرض فــن أبوظبي فــي نوفمبر عــام 2014.

أخيــرًا، كيــف توديــن عادة قضاء وقت فراغك بعيدًا عــن اللوحات الفنية أو العمل 
على األفام الوثائقية؟

أنوع وقتي ما بين القليل من القراءة، الكتابة أو مشاهدة األفالم. أستمتع جدًا باألفالم 
علــى اختالفهــا، مــن أفــالم هوليــوود إلــى بوليــوود إلــى األفــالم الكالســيكية المصريــة. 

أحــب أيضــًا في كل مرة أســافر فيها حضور العروض المســرحية والموســيقية. 

Australia, featuring Italian masterpieces from Spain’s 
Royal Court, Museo del Prado. It was the first time for 
the museum to tour an exhibition of their royal collection 
anywhere in the world.

Your media production company, Anasy, is recognized 
for documenting the 150,000-year-old history of the 
UAE, and for producing the first 3D film in the region. 
How did the idea of establishing Anasy come to you?
Anasy was founded in 2007. There was seldom anything 
dedicated to documentaries at the time and we wanted 
to acknowledge and encourage this segment of the film 
industry. We also launched the Anasy Documentary Award, 
with a prize award of AED 1.5 million and the competition 
ran from 2008 to 2010. In total, we have completed six 
productions so far, and some of them are commercially 
available in Virgin Mega Stores and iTunes, and show on 
television as well.

Which new documentary projects can we look forward 
to in the near future?
At present, we are working on the post-production of a 
new feature-length documentary film called The Tainted 
Veil, which is being directed by the Emirati producer Nahla 
Al Fahad and American documentary filmmaker Ovidio 
Salazar. The subject of this film was always on the table 
ever since Anasy was established. 

Sheikh Mohammed and Sheikh Nahyan Bin Diab Bin Saif Al Nahyan at Art Abu Dhabi. © Erik 
and Petra Hesmerg.

Flag Day. Documentary poster titled ‘Home of History, Future's Nation.’

An Artwork titled ‘Safetrip TWA’ by Sheikha Alyazia. 


