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ARABFILMFEST POPRVÉ: MODEROVAT BUDE MORIS ISSA 

Plzeň, 8. 4. 2013 – Mezi programové novinky čtvrtého ročníku Festivalu 
arabské kultury (tzv. Arabfestu) patří ArabFILMfest. Jedná se o promítání 
dvou dokumentárních snímků reflektujících tzv. Arabské jaro, tedy vlnu 
protestů, která se přelila celým Blízkým východem. ArabFILMfest je 
pořádán ve spolupráci se Společností česko-arabskou a Nadací Anny 
Lindhové. 

Jako první bude uveden snímek „Důstojnost nemá hranic”, který diváky zavede do 
Jemenu. Na rozdíl od jiných zemí se totiž autoritářský režim pod tlakem 
masových demonstrací nezhroutil, ale naopak odpověděl silou a události vyústily 
v současnou krizi blížící se občanské válce. 

Druhý snímek „Nedáme se umlčet” mapuje protesty v Tunisku, Egyptě a Libanonu.  
Tvoří jej příběhy několika přímých účastníků Arabského jara. 

Po filmech bude následovat diskuze s odborníky na Blízký východ, jmenovitě s 
Mgr. Veronikou Kramárekovou a Mgr. Jakubem Kydlíčkem z Katedry 
blízkovýchodních studií FF ZČU.  

Součástí večera bude rovněž projekce videoklipu „Život je krásný", jež reflektuje 
Arabské jaro v České republice prostřednictvím umělecky a kulturně laděné 
symboliky. Hlavní myšlenkou tohoto klipu je vzájemné obohacování kultur 
evropské a arabské. Do tónů současné hudby a zpěvu v angličtině znějí arabské 
verše Chalíla Džibrána.  

Průvodcem úterního večera bude filmový režisér Moris Issa. S ním se budou moci 
návštěvníci Arabfestu setkat také v osobnějším prostředí během besedy Moje 
Sýrie, která časově předchází ArabFILMfestu. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Moje Sýrie 
beseda s filmovým režisérem Morisem Issou 

Úterý 9. dubna, 17:00, Jabloň, scéna malých forem 

 

 ArabFILMfest: Arabské jaro ve filmu 
promítání dokumentárních snímků:  

- „Nedáme se umlčet“ (Zero Silence; Švédsko, 2011, 57min) 
- „Důstojnost nemá hranic“ (Karama Has No Walls; Jemen, 

2012, 25min) 

po kterém následuje diskuze s arabisty Jakubem Kydlíčkem a 
Veronikou Kramárenkovou moderovaná filmovým režisérem 
Morisem Issou 

Úterý 9. dubna, 19:30, Sedláčkova ulice 15, místnost 111 

 

INFORMACE K AKCÍM: 

Hlavní organizátorka:    
Tereza Svášková 
+ 420 725 797 989    
tereza.svaskova@arabfest.cz   
 
PR kontakt: 
Daniela Navrátilová 
+420 723 949 428 
daniela.navratilova@arabfest.cz 
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