__ TZ 1/ 2014
PAF A SOUČASNÝ SURREALISMUS VE VESELÍ NAD MORAVOU
V pátek 21. a sobotu 22. února 2014 proběhne ve Veselí nad Moravou reVIZOR. Pro třetí ročník
tohoto mladého audiovizuálního festivalu připravila část programu tradičně také Olomoucká
Přehlídka animovaného filmu (PAF).
Ta do Veselí přiveze celkem pět programových bloků. Kromě filmových projekcí například také
výstavu olomouckého umělce Martina Fišra v Panském dvoře nebo koncert DJ Sestry & Karla lv.
Návštěvníci se budou moci těšit na speciální výběr hypnoticky podmanivých videí americké
digitální hvězdy Yoshihideho Sodeoky (obsahující mj. i horké novinky, které dosud v ČR nebyly
nikdy uvedeny), pásmo nejlepších krátkých animovaných filmů z Polska, Slovenska, Česka
a Maďarska, nebo na desítku českého videoartu vybranou členem kontroverzní umělecké skupiny
RAFANI, Davidem Kořínkem.

V případě dotazů ohledně festivalu reVIZOR se prosím neváhejte obracet na ředitele Veselského
kulturního centra Michala Blažíčka (reditel@kultura-veseli.cz nebo +420 724 377 017).
Podrobnosti o programu PAFu rádi sdělíme na media@pifpaf.cz nebo +420 608 754 730.

__ reVIZOR
Veselí nad Moravou, 21. a 22. 2. 2014
PROJEKCE
Jiné Vize 2013
projekce soutěžních videí
reVIZOR uvede již tradičně Jiné vize, soutěžní sekci Přehlídky animovaného filmu. Kurátor David
Kořínek vybral za rok 2013 desítku nejzajímavějších domácích počinů v oblasti pohyblivého
obrazu na pomezí animace, experimentálních filmů a videoartu.
Homo Felix
projekce autorské animované tvorby
Slovenský časopis o animaci Homo Felix připravil společně s PAFem kolekci toho
nejzajímavějšího, co momentálně v autorské animaci v Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku
vzniká, se speciálním zaměřením na (post)studentskou tvorbu.
Yoshi Sodeoka
projekce videí, digital art
Prog-rock. Psychedelie. Vizuální smršť. Pásmo skotačivých videí newyorského hudebníka a
jednoho z nejpozoruhodnějších digitálních umělců současnosti, Yoshihide Sodeoky, bylo po svém
úspěchu na Přehlídce animovaného filmu doplněno a osvěženo o zcela nové práce. Je-libo Sex
Pistols jako ASCII video, Psychedelic Death Vomit 3D nebo zběsilý Devils Reign?
Využijte exkluzivní rozhovor PAFu s Yoshim Sodeokou.
http://sodeoka.com/

KONCERT
Sestra & Karel lv
Elektro/RE-Edits/Indie / DJ set
Kdo je sestra? Všechno listí posbírejte kvůli otiskům, vykuchejte všechna zvířata, v žaludku
bychom mohli najít nějakou stopu. Sestra? To je něco jako bratr s jiným pohlavím. Prská a třese
se jako klobása na grilu, hlava se vám z ní točí jako by v ní byli roztoči.
http://www.mixcloud.com/jaroslavcermak1/
http://soundcloud.com/sestradj

__ VÝSTAVA
Martin Fišr: Orbis
výstava v Panském dvoře
Sběratel pohlednic, vizuální umělec Martin Fišr, představí jednu ze svých sérií manipulovaných
obrazů, které podléhají rytmu a harmonii nových kompozic. Květinová zátiší se pod jeho
skalpelem mění na složité geometrické konstrukce, vesnická stavení na přímořská letoviska,
domácí mazlíčci na lidožravé bestie.
vernisáž: pátek 21. února, 16.00
výstava: 21. února – 31. března 2014
kurátor: Martin Mazanec

Místa konání:
kino Morava, Panský dvůr
Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj
Více o festivalu reVIZOR a jeho kompletní program naleznete na webových stránkách Veselského
kulturního centra.
Facebooková stránka události.

