PAF v New Yorku představil současnou českou audiovizuální tvorbu
NEW YORK, 8.–14. 5. 2011

Tisková zpráva:
Festival filmové animace a vizuálního umění PAF proběhl ve dnech 8.–14. 5. 2011 v
zatím největším rozsahu za hranicemi České republiky. V rámci devíti programových
bloků představil newyorskému publiku českou audiovizuální tvorbu z let 2000–2010.
Součástí programu byly vedle projekcí v kinech i koncerty, audiovizuální performance a
instalace ve spolupráci s newyorskými umělci, galeriemi a kiny na Manhattanu a v
Brooklynu.
„Jedná se zatím asi o nejzajímavější konfrontaci programové dramaturgie, kterou jsme
mohli zažít,“ dodává ředitel PAFu Alexandr Jančík. „Na všech místech byla navázána
dramaturgická a mediální spolupráce, jež by měla pokračovat v budoucnu. Získali jsme
i spoustu nových kontaktů a musíme teď zvážit, jak budeme pokračovat. Je zatím velmi
otevřené, zda budeme organizovat 2. ročník PAFu v New Yorku, ale spíše se k této
variantě kloníme. PAF Olomouc je již celoroční aktivitou, proto, bude-li energie,
budeme pokračovat s festivalem v Olomouci a postupně budovat zázemí i v New
Yorku.“
Kurátoři: Alexandr Jančík, Martin Mazanec
Umělci: Filip Cenek aka VJ Věra Lukášová, Roman Štětina & Dominik Gajarský
(Table), Jiří Thýn
Hlavní dramaturg přehlídky Martin Mazanec dodává: „Pásma z videí současné
generace umělců tvořících v České republice jsme představili galerijnímu i filmovému
publiku s nadšenými ohlasy. Snažili jsme se připravit tematické výběry, které nebudou
fungovat jen „teritoriálně“ ve smyslu prezentace „české tradice loutky“ nebo historie
české animace, jež by byla očekávatelným vývozním artiklem. Ve výsledku jde o hraniční
podoby animace, re-edity starších filmů nebo zvuková a sochařská videa. Výběry byly
iniciovány touhou tematizovat současné otázky v produkci filmů a videí v širším zázemí
galerijního a filmového provozu.“
Festival byl zahájen v prostorech filmové organizace UnionDocs (Brooklyn), kde se
8. 5. konala projekce výběru Video Objects a následovala diskuze s umělci a kurátory
PAFu. Ve spolupráci s klubem Cantina Royal (Brooklyn) proběhly ve dnech 9. a 11. 5.
komentované projekce dvou pásem videí Re-Edits a Video, Sound, Clips.
V Českém centru (Manhattan) byly ve dnech 10. a 12. 5. představeny kurátorské výběry
Other Visions of Contemporary Czech Animation a Sound Video Clips & Re-Edits.
Newyorský program PAFu dále zahrnoval organizaci a spoluprodukci několika živých
audiovizuálních vystoupení a instalací, na nichž se podíleli i newyorští umělci a
designéři. Multižánrový projekt Emoticon On And On proběhl v prestižní galerii The
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Clocktower Gallery na dolním Manhattanu. Tým PAFu připravil jednodenní
polyekranovou videoinstalaci Video Objects: Photography a multiprojekci PAF Loops:
Abstract Animation. Součástí akce byl večerní vyprodaný program ve věži a na střeše
mrakodrapu s módními přehlídkami, které byly kombinovány s koncerty a projekcemi.
(vystoupili Table & VJ Věra Lukášová, Alexander Campaz, Happy New Year (USA),
LE1F (USA), RHLS (USA) ad.).
Své miniturné o čtyřech zastávkách absolvovali v New Yorku Table, dvojice vizuálních
umělců Dominik Gajarský a Roman Štětina, jejichž tvorba byla i součástí prezentací.
Koncerty byly dle prostorových možností doprovázeny živými animacemi Filipa Cenka
aka VJ Věry Lukášové. Fotografické dokumentaci PAFu v NY se intenzivně věnoval
Jiří Thýn.
PAF NEW YORK PROGRAM
http://www.pifpaf.cz/cs/paf-new-york-2011
Podpora:
Přehlídka animovaného filmu PAF 2011 v New Yorku proběhla díky podpoře:
Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond pro podporu a rozvoj české
kinematografie, České centrum New York, Statutární město Olomouc, Univerzita
Palackého a Nadace pro současné umění Praha
Poděkování:
Claire Breukel, Alexander Campaz, Andres Diaz, Steve Holmgren, Jakub Hošek &
Štěpán Bolf, Henry Hills, Lena Imamura, Martin Kohout, Irena Kovářová, Andrew
Lampert, Pavla Niklová, Jan Pfeiffer, Sláva Sobotovičová a další!
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