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Co je to animace? Vizuální identita PAF 2014
Přehlídka animovaného filmu v Olomouci představuje novou vizuální identitu pro letošní, v pořadí již
13. ročník. Autorem vizuálu pro PAF 2014 je stejně jako v předchozích letech brněnské Fiume Studio,
grafické studio bez studia a grafiků. Never established.
„Vizuální řešení, stejně jako v předešlých ročnících, pracuje s prolínáním hlavních tematických prvků
festivalu, kterými letos jsou sekce „Přítomnost, pohyb, proměna“ a autorské výběry národních animací
z Kolumbie a Argentiny. Základní otázku „Co je to animace?“, ke které se festival po několika letech
vrací, doplňuje navrstvení grafických symbolů, které festivalová témata naznačují.“
(Fiume Studio)

Rozhlasový spot
V autorské tradici se ubírá též příprava rozhlasového spotu, jenž pro PAF stejně jako loni připravil
český umělec Roman Štětina.
Kromě
umístění
v rozhlase
je
třicetivteřinový
spot
také
volně
dostupný
https://soundcloud.com/pafolomouc/paf-2014-co-je-to-animace a je určen ke svobodnému šíření.
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Přehlídka animovaného filmu
Přehlídka animovaného filmu (PAF) se věnuje širokému pojetí fenoménu animace v kontextu
kinematografie a vizuálního umění. Hlavní aktivitou členů týmu je celoroční dramaturgická a kurátorská
činnost, jejímž vyvrcholením je čtyřdenní festival filmové animace a současného umění s dnes již
mezinárodním renomé, pořádaný každoročně na začátku prosince v Olomouci.
Mezi ústřední témata a klíčová slova patří: animace, pohyblivý obraz, audiovizuální umění,
kinematografie, experimentální film, videoart, digitální kultura, net art, remediace, archivace a
archeologie médií.

13. ročník Přehlídky animovaného filmu proběhne od čtvrtka 4. prosince do neděle 7. prosince
2014 v Uměleckém centru Univerzity Palackého (Konvikt) a dalších festivalových lokacích Olomouce.
Více viz www.pifpaf.cz.

Programové sekce PAF 2014: Kolumbijská animace | Přítomnost, pohyb, proměna | Buenos Aires
experiment | PAF Art | Aport animace | Jiné vize 2014
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Kontakt pro média:
Marie Meixnerová
media@pifpaf.cz
+420 608 754 730
Hlavními mediálními partnery 13. Přehlídky animovaného filmu jsou:
TV Morava
Radio Wave
Rádio FM
ArtMap
Festival podpořili:
Ministerstvo kultury
Státní fond kinematografie
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj

V případě reflexe on-line moc prosíme o přidání některého z následujících hyperlinků do Vašeho textu:
Webové stránky PAF: www.pifpaf.cz
Vizuální identita: http://www.pifpaf.cz/cs/vizualni-identita-2014
Rozhlasový spot: http://www.pifpaf.cz/cs/2014-spot

