
Na letošním Festivalu arabské kultury budou v rámci dílčího projektu s názvem ArabFILMfest promítány zajímavé 

filmy. Filmoví fajnšmekři se mohou těšit na tři mezinárodně oceněné snímky (Passion, Wadjda a Omar), zájemce 

o dokumentární filmy potěší dokument The Noise of Cairo a na své si přijdou i příznivci animované tvorbu: 

promítány budou krátké animované filmy z libanonského festivalu Beirut Animated.  

Největším lákadlem letošního ročníku je bezesporu palestinský film Omar, který byl v letošním roce nominován na 

Oscara a v minulém roce byl oceněn na filmovém festivalu v Cannes. Tento snímek vypráví o mladém pekaři, který 

se díky nešťastné souhře náhod stane nedobrovolným informátorem izraelské vlády. Nejsilnějším prvkem je děj 

plný napětí a překvapení.  

Režisér Omara Hany Abu Assad na otázku „v čem spatřuje důvod úspěchu filmu“ odpovídá následovně: „Neexistuje 

žádný návod na úspěch. Je na ostatních, aby řekli, proč je tento film úspěšnější než jiné – tvůrce filmu takovou věc 

nemůže posoudit. Jediné, co mohu říci je, že jsem film Omar tvořil z vlastní zkušenosti a osobního zděšení, proto je 

příběh tak upřímný.“ 

Neméně zajímavým snímkem bude film Passion, strhující drama syrského režiséra Mohameda Malase, které je 

založené skutečné události. Film zkoumá do nejmenšího detailu okolnosti kolem „zločinů ze cti“ a újmy, které tyto 

zločiny způsobují všem zúčastněným. Snímek byl oceněn na mezinárodním filmovém festivalu v Marrákeši.   



Prvním celovečerním filmem, který byl natočený v Saudské Arábii a vůbec prvním filmem tohoto druhu vytvořený 

ženou pocházející z této země, je Wajda. Režisérka Haifaa al-Mansour popisuje v tomto cestu jedenáctileté 

saúdskoarabské dívky Wajdy za splněním svého snu – závodění na zeleném kole. V Saúdské Arábii ovšem ženy na 

kole jezdit nesmí... Tento film získal mnoho ocenění na filmových festivalech po celém světě, například Gulf Film 

Festival.  

Součástí festivalu budou i krátké animované snímky, jako např. Burj El Murr, King Lost His Tooth, Stranger at the 

Door a Yearning, které pocházejí z dílny libanonských tvůrců. Dalšími krátkými filmy budou Hiffili-Berber Wedding, 

L´Mrayet a Ceci n´est pas un jeu vidéo od tvůrců z Tuniska, z Egypta pocházejí snímky Tea Story, Between Two 

Trains a The Water Wheel; od syrských tvůrců budou představeny filmy The Good the Bad and the Sadistic, Electro 

Statics a Canvas on Mixed Media; z Jordánu bude uveden snímek If You Leave. Po promítání jmenovaných a dalších 

nejmenovaných filmů proběhne beseda s Matějem Forejtem ze spřízněného plzeňského projektu Animánie.   

Dokumentární tvorbu zastupuje snímek The Noise of Cairo režiséra Heika Langeho. Jde o napínavou dokumentární 

sondu do současné káhirské umělecké scény. Film sleduje dopad Revoluce 25. ledna 2011 na umělecké 

sebevyjádření, na reflexi okolní reality a porevoluční umělecký projev. The Noise of Cairo obsahuje výpovědi 

dvanácti významných představitelů káhirské kulturní sféry, které uvedou diváky do dané problematiky. Film získal 

v roce 2012 dvě ocenění na Durban International Film Festival a Planet + DOC Film Festival ve Varšavě.  
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