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PAF NA KONCI LÉTA
Ostopovice u Brna | 12. 9. 2015
3. bienále Přehlídky animovaného filmu
PAF se na konci léta vrací pod oblouky Hitlerovy vysněné dálnice. V sobotu 12. září se
v rámci pravidelného hudebního bienále v Ostopovicích u Brna představí desítka českých
a slovenských hudebníků, vizuálních umělců a performerů.
V unikátní lokalitě mezi monumentálními fragmenty mostních konstrukcí v průběhu jednoho
večera vystoupí Ondřej Holý alias dné s repertoárem z připravovaného alba, Dominik
Gajarský ze skupiny Palermo se svým sólovým projektem Slowmotiondancer, dvojice
bratislavských elektronických inovátorů Ink Midget a Isama Zing nebo seskupení BA:ZEL
malíře Daniela Vlčka. Člen pražských Lightning Glove Dizzcock vystoupí společně
s VJ Kolouchem, audiovizuální složka doplní i další koncerty.
Součástí programu budou rovněž „pohyblivé obrazy“ Jiných vizí, audiovizuálních děl
vycházejících ze stejnojmenné sekce PAFu, zaměřené na práce na pomezí animace,
experimentálního filmu, výtvarného umění a videoartu.
O hlad a žízeň návštěvníků se stejně jako v předchozích dvou ročnících postará se svou
občerstvovací jurtou vyhlášené brněnské Café Tungsram.
K dopravě na místo bude možno využít denních i nočních spojů MHD. Zastávka Ostopovice,
Branky leží 25 min cesty od brněnského hlavního nádraží (tramvají č. 8, na zastávce Osová
přestup na autobusy č. 403, 404, dále cca 500 m pěšky ulicí Krátká; trasa od zastávky bude
značena). Nocujícím návštěvníkům bude umožněno stanování v areálu.
V případě nepříznivého počasí bude akce přemístěna. Podrobnosti a aktuální informace na
www.pifpaf.cz/ostopovice.
Odtajnění sekcí PAF 2015
V Ostopovicích budou také poprvé „odtajněny“ programové sekce prosincové Přehlídky
animovaného filmu v Olomouci – čtrnáctého ročníku festivalu filmové animace a současného
umění (letos konané od čtvrtka 3. do neděle 6. prosince).
Kromě toho organizátoři představí i mimořádně nabitý podzimní program, který v rámci
celoročních mimofestivalových aktivit PAFu pro rok 2015 připravili.
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3. PAF NA KONCI LÉTA
bienále Přehlídky animovaného filmu
Ostopovice u Brna
+49° 9' 21.23", +16° 32' 34.33"
sobota 12. 9. 2015
od 16:00

Lineup:
BA:ZEL (live)
Dizzcock & VJ Kolouch (live a-v)
dné (live)
Ink Midget (live)
Isama Zing (live a-v)
Jiné vize (projekce)
Slowmotiondancer (live)
(pořadí vystupujících bude upřesněno na www.pifpaf.cz/ostopovice)
Pořadatel: PAF & Café Tungsram

Kontakt pro média:
Max Dvořák
media@pifpaf.cz
+420 606 381 616
V případě reflexe on-line prosíme o přidání následujícího hyperlinku do vašeho textu:
http://www.pifpaf.cz/cs/ostopovice-2015

Aktivity PAFu v roce 2015 podpořili:
Ministerstvo kultury České republiky
Státní fond kinematografie
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
International Visegrad Fund
EHP fondy

