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The Zay Initiative was founded by Dr. 
Reem Tariq El Mutwalli, published author 
with over 30 years of experience in art and 
cultural heritage. From early childhood, 
she was raised to appreciate the beauty of 
art, which shows through her wonderful 
collection of rare art, handmade carpets, 
antiques, and in her professional work of 
documenting important art collections. 
She studied interior design, as well as 
Islamic architecture, art, and archaeology. 
She became increasingly involved in 
organizing major art exhibitions and 
cultural programs in Abu Dhabi. 

The Zay Initiative is based on a core 
collection of 170 articles of dress (thawb) 
from the priceless Sultani Collection of 
UAE’s traditional garments. The collection 
aims to promote an understanding of the 
cultural evolution of the region, building up 
public awareness and appreciation of this 
unique heritage, and reaching out to 
like-minded institutions both regionally 
and worldwide. At present, the collection 
encompasses select samples of women’s 
articles of dress from the UAE, Bahrain, 
Qatar, Kuwait, Oman, Yemen, Saudi Arabia, 
Iraq, Syria, and Egypt.

تأسست مبادرة “زي” بواسطة الدكتورة ريم طارق 
املتويل، مؤلفة قد نرشت أعماال عديدة و لها أكرث من 
ثالثني عاًما من الخربة يف مجال الفن والرتاث الثقايف. 
منذ طفولتها املبكرة، قد نشأت ريم عىل تقدير جمال 
الفن، والذي يظهر من خالل مجموعتها الرائعة من 

الفن النادر والسجاد اليدوي والتحف و من خالل 
عملها املهين يف توثيق املجموعات الفنية الهامة. قد 

درست التصميم الداخيل و كذلك الهندسة املعمارية 
اإلسالمية و الفن وعلم اآلثار. أصبحت تشارك بشكل 

كبري يف تنظيم املعارض الفنية الكربى والربامج 
الثقافية يف أبو ظيب.

تعتمد مبادرة “زي” عىل مجموعة أساسية تضم مائة 
و سبعني قطعة من الفساتني “ثوب” مستوحاة من 

مجموعة املالبس التقليدية اإلماراتية ذات الطراز 
السلطاين اليت ال تقدر بثمن. تهدف املجموعة إىل 

تعزيز فهم التطور الثقايف يف املنطقة و زيادة الوعي 
املجتمعي وتقدير هذا الرتاث الفريد للوصول إىل خلق 

مؤسسات ذات التفكري املشرتك عىل كال املستويني 
اإلقليمي والعاملي. يف الوقت الحاض، تضم املجموعة 

عينات مختارة من مالبس نسائية من اإلمارات 
والبحرين وقطر والكويت وعمان واليمن واململكة 

العربية السعودية والعراق وسوريا ومرص.
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A unique dress on many levels. It 
marks the introduction of Japanese 
metallic thread used in traditional 
Tali work that is typical of the area. 
This Thawb was previously owned 
by the Crown Prince’s Wife, Shaikha 
Salama Bint Hamdan Al Nahyan, 
circa 1980. The brocaded silk chiffon 
composes the two traditional UAE 
dress formats—the Thawb, which 
is a loose overflowing garment that 
is worn over the Kandurah (a tunic 
inner dress). Checkered brocade silk 
chiffon is used for the former, while 
a matching polka-dotted silk 
brocade known locally as ‘Bu Tilah,’ 
is used for the later.

 تعــد القطعــة الثانيــة فســتانا فريــدا مــن نوعــه 
الفســتان  هــذا  يمثــل  مســتويات.  عــدة  عــىل 
اليابانيــة  املعدنيــة  الخيــوط  دخــول  بدايــة 
التقليديــة  طــايل  أعمــال  يف  املســتخدمة 
الثــوب  هــذا  امتلكــت  املنطقــة.  يف  املعروفــة 
ســالمة  الشــيخة  العهــد  ويل  زوجــة  ســابقا 
يتكــون   .1980 عــام  نهيــان  آل  حمــدان  بنــت 
مــن  نوعــني  مــن  املطــرز  الحريــري  الشــيفون 
مــا  أولهمــا   - اإلمــارات  التقليديــة يف  الثيــاب 
يســمى ب “الثــوب” و هــو فســتان فضفــاض 
لبــاس داخليــة و هــو مــا  يُلبــس فــوق ســرتة 
يســمى ب“الكنــدورة.” يتــم اســتخدام قمــاش 
الكاروهــات  أو  املربعــات  نقشــة  ذات  حريــري 
قمــاش  مــن  بــدال  املطــرز  الشــيفون  مــن 
اســتخدام  يتــم  بينمــا  الســابق  “الثــوب” 
أو  البولــكا  بنقــوش  املطــرز  الحريــري  الديبــاج 
املنقــط واملعــروف محلًيــا باســم ’بــو تيلــة‘ بــدال 

مــن الكندورة.
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All articles were traditionally worn together in an array of 
mismatched textures and colors—these garments include:
- The Burqa: face covering 
- The Shaylah: black headscarf 
- The Kandurah: inner tunic dress
- The Thawb: loose-fitting, formal over-garment.
- The Sirwal: printed cotton underpants that are decorated 
  at the ankle cuffs with Zari (silver or gold machine 
  embroidery) work.

This particular example is made out of panels of different 
colored light chiffon in seersucker, which is a thin, puckered 
and checkered cloth used for spring and summer wear. The 
word seersucker, which comes into English from Persian, 
originates from the words ”sheer“ and ”shakar,“ literally 
meaning milk and sugar. In the UAE this garment is commonly 
referred to as ”thawb Bu Ghafas“ (literally meaning ”cage“) or 
a ”thawb Shirbak al Ghurfa“ (meaning, the room’s window) 
both referring to the fabric’s texture. Since the garment is 
panelled, it is also known as ”Imyaza“ (from ”mjaza,“ Arabic 
for panelled), a very common traditional form of UAE dress. 
Thus, it is known as, Thawb ”Imyaza Bu Ghafas Teli.“

 تتكون املجموعة الثالثة من قطع تُلبس يف مجموعة من الخامات واأللوان 
غري املتطابقة. تشمل هذه املالبس:

- الربقع: تغطية الوجه
- الشيلة: حجاب أسود

- الكندورة: سرتة لباس داخلية
- الثوب: مالبس رسمية فضفاضة.

- رسوال: بنطال داخيل قطين مزين بأعمال زاري عند الكاحل 
  (مطرز بالفضة أو الذهب)

يتكون هذا املثال خصيصا من طبقات مختلفة من الشيفون الفاتح امللون 
من خامة “السريسكر” و هو قماش رقيق و مجعد و عليه نقشة املربعات.  
يستخدم هذا القماش يف صناعة املالبس لفصيل الربيع والصيف. تأيت كلمة 
“سريسكر” من اللغة الفارسية حيث تنبع من كلميت “سري” و “سكر” و تعىن 
حرفًيا الحليب والسكر.  يشار إىل هذه املالبس يف اإلمارات العربية املتحدة 
باسم “ثوب بو قفص” أو “ثوب رشباك الغرفة” (بمعىن نافذة الغرفة) حيث 
يشري كالهما إىل نوع معني من نسيج القماش. نظرًا ألن الثوب مكون من 
أو  األلواح  بالعربية  (تعين  “مجازا”  باسم  أيًضا  القماش  يُعرف  طبقات، 
الطبقات)، وهو شكل تقليدي شائع جًدا يف اللباس اإلمارايت ومن ثم يُعرف 

باسم “اميازا بو قفص تييل.”
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A visual homage to the memory of an icon, the late 
shaikh Zayid bin Sultan al Nahyan. What began with a 
hand-painted silk portrait by Shaikha Alyaziah bint 
Nahyan bin Mubarak al Nahyan, circa 2011. The Thawb 
and Kandurah ensemble was designed to compliment 
the artwork by her mother, Shaikha Fakhira bint Saeed 
al Nahyan. The embroidery work and tailoring was 
carried out by skilled artisans. It is a unique example of 
the unification of two traditional articles of dress: the 
Thawb and Kandurah. When worn together, the 
Kandurah has evolved into the inner slip of the Thawb 
where it is attached to it at the neckline. It was worn 
on many occasions by Shaikha Alyaziah, and eventually 
gifted to the Zay Initiative Collection. 

هو  و  أال  البارزة  الشخصية  لذكرى  تكريما  الرابعة  القطعة  تعد 
الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان. قد بدأ ظهور هذه القطعة 
من صورة ُصنعت يدويا باستخدام الحرير بواسطة الشيخة اليازية 
بنت نهيان بن مبارك آل نهيان عام 2011. ُصممت مجموعة الثوب 
الشيخة  والدتها  به  قامت  الذي  الفين  العمل  لتكمل  الكندورة  و 
فخرية بنت سعيد آل نهيان. تم تنفيذ أعمال التطريز والخياطة من 
قبل حرفيني مهرة. فهو يعد مثاال فريدا من نوعه حيث يعمل عىل 
توحيد كل من نوعي املالبس التقليدية: الثوب و الكندورة. نجد عند 
من  الداخيل  الجزء  مع  اندمجت  قد  الكندورة  أن  مًعا  ارتدائهما 
الثوب حيث يتم ربطها به عند خط العنق. تم ارتداؤها يف العديد 
إىل  تقديمها  تم  ثم  من  و  اليازية  الشيخة  قبل  من  املناسبات  من 

مجموعة مبادرة “زي” يف النهاية.
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Kandurah Shak: Green printed 
silk kandurah (tunic dress), 
adorned with multi-colored 
tube shaped glass beads 
creating a basket weave motive 
on the neckline and sleeve 
cuffs, by the workshop of the 
late Fatimah Bint Sa’ad, al Ain 
(circa 1989).

Kandurah ’Imshayirah: silk 
kandurah (tunic dress), adorned 
with traditional multi-colored 
Teli work by the workshop of 
the late Fatimah Bint Sa’ad that 
originally formed part of the 
Zihab (dowery) of Al Nahyan 
Shaikha. Dubai (circa 1992).

الحرير  من  كندورة  هي  شاك:  كندورة 
املتعددة  تايل  بزخرفات  املوىش  األخرض 
ملونة  طولية  وخرز  بنمنمات  األلوان، 
يف  صنعها  تم  واألكمام.  الرقبة  تحيط 

ورشة فاطمة بنت سعد، العني.

حريرية  كندورة  هي  مشرية:  كندورة 
امللونة،  التقليدية  مطرزة بزخرفات تييل 
بنت  فاطمة  ورشة  يف  صناعتها  تمت 
سعد واليت كانت جزءا من جهاز (مهر) 

لشيخة من آل نهيان.


