__
PAF NEW YORK 2015
New York City, USA, 6. listopadu 2015
TZ_PAF opět v New Yorku
V roce 2011 se přehlídka filmové animace a současného audiovizuálního umění PAF
s velkým úspěchem konala nejen tradičně v Olomouci, ale také v New Yorku. Po
čtyřech letech se do americké metropole vrací znovu s festivalem PAF NEW YORK
2015.
Jednodenní festival současného umění proběhne v pátek 6. listopadu 2015 v East
Village a americkým divákům nabídne instalace, projekce, autorské prezentace,
současné audiovizuální umění, performance, koncert, ale také premiérová uvedení
zcela nových projektů.
Na festivalu se představí:
Alexander Campaz
Filip Cenek
Milton Melvin Croissant III
Nicholas O’Brien
Jiné vize 2014 / současný český pohyblivý obraz
Undervolt / kurátorský výběr Yoshihideho Sodeoky
Ziemba
// Anotace k jednotlivým bodům programu naleznete v příloze

PAF New York prezentuje práce mezinárodního spektra umělců, kteří se zaměřují na
fenomén animace v širším kontextu kinematografie, mediálních studií, vizuálního
umění a hudby nebo přímo experimentují s pohyblivým obrazem filmu a videa.
Festival se odehraje v tzv. Fourth Arts Block, jednom ze tří významných oficiálních
uměleckých distriktů v New Yorku.
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2015, významný rok pro platformu PAF
PAF již letos stihl uspořádat téměř čtyřicet akcí v ČR i v zahraničí, mimo jiné
například hudební festival PAF na konci léta nebo největší přehlídku současného
českého audiovizuálního umění v Norsku. Mezi událostmi pořádanými PAFem
zůstává tradičně nejvýraznější stálicí čtyřdenní festival filmové animace a současného
umění, který se koná každoročně na začátku prosince v Olomouci. 14. PAF –
Přehlídka animovaného filmu v Olomouci letos proběhne od 3. do 6. prosince.

PAF New York 2015
59 E 4th St, 7th Floor Loft
New York, NY 10003
USA
6. října 2015, 18:00–24:00
vstup zdarma
FB událost
Kontakt pro média:
Marie Meixnerová
media@pifpaf.cz
+420 608 754 730

Hlavními mediálními partnery PAFu jsou:
AQNB, ArtMap, Profit, Rádio FM
Radio Wave, TV Morava, WIRE
PAF podpořili:
EHP, International Visegrad Fund
Ministerstvo kultury
Státní fond kinematografie
Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
US Embassy
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