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PAF NEW YORK PROGRAM
http://www.pifpaf.cz/cs/paf-new-york-2011
Tisková zpráva:
Olomoucká Přehlídka animovaného filmu proběhne letos s regulérním programem
v New Yorku. Jedná se o ojedinělý počin, kdy je prezentováno české audiovizuální
umění v rámci newyorského filmového a výtvarného dění. PAF se v New Yorku
odehraje ve dnech od 8. do 14. května. Skupina umělců a dramaturgů PAFu během 7 dní
na 7 místech odprezentuje 9 programových bloků a představí na 50 českých
audiovizuálních děl na pomezí výtvarného umění, experimentálního filmu, videoartu
a animace. Na programu se podílí jak oficiální instituce jako je České centrum, tak série
nezávislých newyorských galerií, kin a klubů se zastoupením místních umělců.
Hlavní dramaturg festivalu Martin Mazanec k této události dodává: „Jsme velmi rádi, že
se podařilo navázat kontakt s místními umělci, galeriemi a kiny na Manhattanu a
v Brooklynu, kde odprezentujeme několik tematických programových bloků složených ze
současné české audiovizuální tvorby. Společně s ředitelem festivalu Alexandrem
Jančíkem s námi jede i trojice umělců Filip Cenek, Dominik Gajarský a Roman Štětina.
Na místě je nyní fotograf a vizuální umělec Jiří Thýn, který se k nám několikrát připojí.
Součástí programu v New Yorku budou vedle projekcí v kinech i koncerty, audiovizuální
performance a instalace ve spolupráci s newyorskými umělci, galeriemi a kiny na
Manhattanu a v Brooklynu. Dvakrát proběhne přehlídka i v kině Českého centra.
PAF se věnuje letos již desátým rokem soudobému pojetí fenoménu animace v kontextu
kinematografie, mediálních studií a vizuálního umění. Jde o jedinečnou platformu
v České republice, kdy jsou funkčně kombinovány nové technologie a tradice filmové
animace v současném umění a ve filmové produkci. Celoroční aktivity organizačního
týmu obsahují přípravy kurátorských výstav, projekcí, editorskou a nakladatelskou
činnost, dále i účast a prezentaci na konferencích, sympoziích a festivalech v tuzemsku
i v zahraniční. Letošní novinkou je plnohodnotný program PAFu, který se uskuteční
během druhého květnového týdne v New Yorku.

PAF se letos odehraje nejen v Olomouci,
ale i v New Yorku
NEW YORK, 8.–14. 5. 2011

Program PAFu v New Yorku:
8. 5. Union Docs: VIDEO OBJECTS
9. 5. Cantina Royal: ANIMATION OF RE-EDITS
9. 5. Death by Audio: CONCERTS & VISUALS
10. 5. Czech Center: OTHER VISIONS OF CONTEMPORARY CZECH
ANIMATION
11. 5. Cantina Royal: VIDEO, SOUND, CLIPS
11. 5. XPO: CONCERTS & VISUALS
12. 5. Czech Center: SOUND VIDEO CLIPS & RE-EDITS
13. 5. RHLS & PAF present: EMOTICON ON AND ON
14. 5. CHURCH & PAF present: ALL THE PRETTY ONES
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