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ARABFEST ZVE DO MĚSTA
Plzeň, 26. 3. 2018 – Festival arabské kultury navazuje na svých osm úspěšných ročníků
a letos, podeváté, s podtitulem MĚSTO zahajuje program 4. dubna v Plzni. V západočeské
metropoli festival potrvá do 8. dubna, doprovodné akce až do 30. dubna. V Praze se
uskuteční dvě festivalové akce 4. a 5. dubna a zcela nově proběhne samostatný program
také v Olomouci, a to 5. – 15. dubna. Tématem letošního ročníku je veřejný prostor, územní
plánování, architektura a urbanismus na Blízkém východě. Největší letošní novinkou je
ORIENTAL STREET FOOD MARKET.
„Návštěvníci budou mít letos možnost poznat arabské město skutečně zblízka. Dozví se, jak se
plánují urbanistické projekty v zemích Zálivu, jaké jsou rozdíly ve vnímání veřejného prostoru
u nás a na Blízkém východě nebo v čem se liší evropské a arabské metropole. Program nabídne
tradičně přednášky, besedy, filmové projekce, workshopy, oblíbené ochutnávky arabské
kuchyně, ale také hned několik novinek. Tou asi největší je ORIENTAL STREET FOOD MARKET,
který se uskuteční 7. dubna v DEPO2015,“ říká ředitelka festivalu Tereza Svášková.
Chybět nebudou výstavy, umělecké workshopy nebo mezinárodní online soutěž v poezii. První
festivalový den se bude debatovat se slovenskou architektkou Milotou Sidorovou,
spoluzakladatelkou projektu WPS Prague a Fair Shared Cities, egyptským architektem
Yasserem Mahgoubem, specializujícím se na megalomanské stavby v Zálivu, a plzeňským
architektem a historikem architektury Petrem Klímou. Organizátoři zvou také na výstavu
Město Jaroslavy Bičovské, která představí velkoformátová díla významné malířky zobrazující
uličky českých, arabských, ale i jiných světových měst.
Odbornou veřejnost a studenty pořadatelé lákají na mezinárodní konferenci
Žena ve veřejném prostoru o roli ženy v městské společnosti na Blízkém východě i
u nás a mnohých dalších otázkách, které zodpoví, mimo jiné, i novinářka Petra Hlaváčková
nebo fotografka vystupující pod pseudonymem Nora Noor. Festival neopomene ani aktuální
dění v regionu Blízkého východu. O současné situaci v Sýrii tak promluví Afshin Shahi,
přednášející Bradfordské univerzity. V rámci ArabFILMfestu čeká návštěvníky projekce
strhujícího dokumentárního snímku režiséra Ferase Fayyada Poslední v Aleppu z roku 2017,
reflektující každodenní rutinu dobrovolníků z tzv. Bílých přileb v syrské válce. Film je ověnčen
nominací na Oscara a vítězstvím z filmového festivalu Sundance.
Programovou novinkou je ORIENTAL STREET FOOD MARKET, který se uskuteční 7. dubna
v DEPO2015 v rámci Velkého sobotního programu: Město hrou. Návštěvníci budou moci
vybírat z rozmanité nabídky blízkovýchodních pokrmů. V sobotu je čekají také tradiční
orientální trhy a na závěr koncert marocké umělkyně Hafsy Rmich a Hafla: DJs, večírek
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zakončující celý sobotní festivalový den. Sobotní program se koná pod záštitou Velvyslanectví
Státu Kuvajt v ČR.
V neděli se návštěvníci mohou těšit na oblíbený oběd, tentokrát si pochutnají
na jordánském národním pokrmu zvaném mansaf a v restauraci U Matasů si užijí i kulturní
program s nakladatelstvím Dar Ibn Rushd. Milovníky street artu jistě potěší účast kuvajtských
umělců Fay Al-Homoud a Mohammeda J Abuhakmeha a jejich tři festivalové akce: workshop
Graffiti ve městě nebo město v graffiti, výstava fotografií Emancipace #965 o kuvajtském
undergroundu a navazující přednáška Na zdi nebo proti zdi?
Hlavním partnerem ARABFESTU je Západočeská univerzita v Plzni.
Festival arabské kultury 2018: MĚSTO
4. - 8. 4. Plzeň, 5. 4. Praha, 5. – 15. 4. Olomouc
Doprovodný program: 27. 3. – 30. 4.
Program: www.arabfest.cz
Kontakt: kontakt@arabfest.cz
Ředitelka festivalu:
Tereza Svášková
+420 725 797 989
tereza.svaskova@arabfest.cz
Kontakt pro média:
Michaela Vaňková
+420 605 374 785
michaela.vankova@arabfest.cz
FESTIVAL ARABSKÉ KULTURY má za sebou osm úspěšných ročníků. Původně vznikl jako skromná akce
studentů Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU, postupně se z něj však podařilo učinit
víceúrovňový festival pro širokou veřejnost. Od roku 2013 se na jeho organizaci podílí zapsaný
spolek ARABFEST. Festival významně finančně podpořila Západočeská univerzita v Plzni,
vybrané arabské ambasády, firma Crestyl Group a další partneři. Festival se koná pod záštitou
rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka a primátora města Plzně Martina
Zrzaveckého.
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Seznam partnerů devátého ročníku Festivalu arabské kultury 2018: Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta filozofická ZČU, Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, město Plzeň, nakladatelství Dar Ibn
Rushd, arabské ambasády (především pak Velvyslanectví Státu Kuvajt, Velvyslanectví Království
Saúdské Arábie, Velvyslanectví Libyjského státu, Velvyslanectví Marockého království, Velvyslanectví
Státu Palestina a Velvyslanectví Irácké republiky), Insaan: Arabské centrum kulturního a mezilidského
dialogu, o.p.s., Společnost česko - arabská, Nadace Anny Lindhové, Crestyl Group, Lavaris s.r.o., CAMP
– Centrum architektury a městského plánování, Jazyková škola Džám-e Džam, Jeden svět, Beirut
Animated, MadeInSyria.cz, Koření od Antonína, Dragon Print, Tamarchi, Kulturka ZČU, Infinity
ShishaCafe&Bar, Restaurace a penzion U Matasů, Libanonská jídelna CEDR, Orient Coffee, Green bar,
Divadlo na cucky, DW7, o.p.s., Nebenet s.r.o., HateFreeCulture
Seznam mediálních partnerů: Český rozhlas Plzeň, RadioWave, Radio 1, protišedi.cz, A2 kulturní
čtrnáctideník, BlizkyVychod.eu, E-kultura.cz, časopis VELbloud
Seznam míst konání: Fakulta filozofická ZČU, Moving Station, Kavárna Mōōvement, Vinárna U staré
studny, Divadélko JoNáš, DEPO2015, Restaurace a penzion U Matasů, univerzitní kavárna Družba,
CAMP – Centrum architektury a městského plánování, VOŠ Caritas v Olomouci, Umělecké centrum UP,
Vlastivědné muzeum Olomouc, Greenbar, Divadlo na cucky, Ústav mezinárodních vztahů Praha

