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ART

MUSEUM OF ART A  B  C  
Otevřeno: Út–Ne 10.00–18.00 
(poslední vstup 17.30). Každou neděli 
a první středu v měsíci vstup volný. 
Open: Tue – Sun 10 am – 6 pm (last 
entrance 5.30 pm). Every Wednesday 
and the first Sunday of the month – 
entrance for free.

A   MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ 
THE MUSEUM OF MODERN ART
Denisova 824/47

To nejlepší z muzejních sbírek umění 20. 
a 21. století ve stálé expozici Století rela-
tivity, výstava Karla Malicha (do 11. 1.) a od 
6. listopadu první ucelená prezentace 
českého symbolismu na výstavě Tajemné 
dálky. Podrobnosti na www.olmuart.cz.  
en: The best museum collections 
of the 20th and 21st centuries are 
presented in the permanent exhibition 
entitled Century of Relativity – Karel 
Malich’s exhibition (until the 1st of 
November). The exhibition Mysterious 
Distances starts on the 6th of November 
and is the first coherent presentation of 
Czech symbolism. For more details see 
www.olmuart.cz.

B   ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC 
THE OLOMOUC ARCHDIOCESAN 
MUSEUM
Václavské náměstí 3

Duchovně orientovaná výtvarná kul-
tura 12. až 18. stol. ve stálé expozici 
Ke slávě a chvále. Navíc výstava Ivana 
Theimera – sochaře s mezinárodním 
renomé a olomouckého rodáka. Od 4. 
prosince výběrová prezentace pokladů 
ze sbírek strahovských premonstrátů 
na výstavě Speculum Mundi. en: The 
permanent exhibition In Glory and 
Praise presents spiritually oriented 
visual culture from the 12th to 18th 

centuries. Moreover, the exhibition of 
Ivan Theimer, internationally renowned 
sculpturor born in Olomouc, will also 
take place. A selected presentation of 
treasures from the collections of the 
Premonstratensians of Strahov is called 
Speculum Mundi and takes place from 
the 4th of December.

C   DIVADLO HUDBY 
 THEATRE OF MUSIC

Denisova 824/47
Komorní divadelní inscenace, koncer-
ty různých žánrů, filmové přehlídky, 
přednášky, besedy – to vše najdete 
v programu Divadla hudby Olomouc. 
V rámci PAFu v DH proběhne koncertní 
vystoupení britského enigmatického hu-
debníka Deana Blunta (7. 12. od 20.00) – 
předprodej www.pifpaf.cz/cs/akredita-
ce. en: Intimate theatre performances, 
concerts of various genres, film festivals, 
lectures, discussions – all of them are 
part of the programme of the Olomouc 
Theatre of Music. A concert (7th of 
December, 8 pm) by the enigmatic 
British musician Dean Blunt takes place 
here during PAF – advance booking on 
www.pifpaf.cz/cs/akreditace.

D    GALERIE U MLOKA 
Lafayettova 9
Otevřeno: Po–Pá 13.00–19.00, 
v době konání PAFu denně 
(viz program festivalu) 
Open: Mon – Fri 1 pm – 7 pm, during 
PAF – open every day (see the 
festival programme)

Galerie, sociální poradna a platforma 
pro neformální setkávání a prezentace 
výtvarných, ale i hudebních, divadel-
ních a literárních aktivit. Každoročně se 
Mlok stává také jedním z festivalových 
míst PAFu; letos bude hostovat výstavu 
Davida Přílučíka, která bude zahájena 
ve čtvrtek 4. 12. a potrvá do 19. 12.  
en: Gallery U Mloka serves as a gallery, 
a social information centre, a platform 
for informal encounters and the 
location for the presentation of 

visual, musical, theatrical and literary 
activities. Every year U Mloka is one 
of the festival venues – this year the 
gallery will host the exhibition by David 
Přílučík which opens on Thursday the 
4th of December, and continues until the 
19th of December.

E   GALERIE CAESAR 
GALLERY CAESAR
Horní náměstí (radnice)
Otevřeno: Po–Pá 9.00–12.00, 
12.45–17.00, So 9.00–12.00 
Upper Square (town hall)
Open: Mon – Thu 9 am – 12 pm, 
12.45 pm – 5 pm, Sat 9 am – 12 pm

Komerční galerie moderního umění 
s aktuální výstavou obrazů a kreseb 
Jana Kubíčka (6.–28. 11.). Následuje 
kolektivní výstava Aktual 2013  
(2.–31. 12.). en: A commercial gallery of 
the contemporary arts, and the venue 
for Jan Kubíček’s paintings and drawings 
(6–28 November 2014). The group 
exhibition Aktual 2013 follows (from 2nd 
to 31st of December).

F   VITRÍNA DENISKA  
VITRINE DENISKA
Denisova 5
Otevřeno: nonstop 
Open: nonstop

Alternativní výstavní prostor pro pre-
zentaci současného umění. Aktuální 
program www.vitrinadeniska.cz. Vernisáž 
výstavy Viktora Takáče v rámci progra-
mu 13. Přehlídky animovaného filmu 
proběhne 4. 12. 2014. en: An alternative 
exhibition premises for the presentation 
of the contemporary arts. The current 
programme can be found on www.
vitrinadeniska.cz. The vernissage of 
Viktor Takáč’s exhibition which is a part 
of the Festival of Animation takes place 
on the 4th of December 2014.

G   VLASTIVĚDNÉ MUZEUM 
REGIONAL MUSEUM IN OLOMOUC
Náměstí Republiky 5
Otevřeno: St–Ne 10.00–17.00 
Open: Wed – Sun 10 am – 5 pm

Muzeum nabízející širokou paletu 
přírodních, kulturních a motivických 
artefaktů seřazenou do tematických  
cyklů, jež popularizují společenský vývoj 
a přírodní bohatství nejen Olomouckého 
kraje. en: The museum offers a wide 
range of natural, cultural and historical 
artefacts grouped together in thematic 
cycles, which popularize the social 
development and the natural richness of 
more than just the Olomouc region.

H   GALERIE W7 
GALLERY W7
foyer Divadla na cucky 
foyer of Theatre Na cucky
Wurmova 7
Otevřeno: vždy před představením 
Open: before shows

Galerie W7 při Divadle na cucky, které 
sídlí v bývalé kanovnické rezidenci 
v Olomouci, prezentuje tvorbu sou-
časných mladých českých výtvarníků. 
Od konce listopadu do konce prosince 
zde můžete vidět projekci fázovaného 
kreslení světlem od Adély Šimové.  
en: Gallery W7 by Theatre Na cucky, 
based in the former canonical residence 
in Olomouc, presents the work of young 
Czech contemporary visual artists. 
Phased drawing by light made by Adéla 
Šimová will be projected from the end of 
November to the end of December.

I   FLOP FASHION STORE
Ztracená 25
Otevřeno: Po–Pá 10.30–18.30, 
So 9.30–12.30 
Open: Mon – Fri 10.30 am – 6.30 pm, 
Sat 9.30 am – 12.30 pm

Originální oblečení z FLOPu, malé 
galerie a obchodu v samotném středu 
Olomouce, plného mladé módy a do-
plňků od nás i ze zahraničí. en: Original 
clothing from FLOP, a small gallery and 
shop in the heart of Olomouc, is full of 
young fashion and accessories from the 
Czech Republic as well as abroad.

   
GALERIE DÉ 
Pojízdná galerie 
v tramvaji č. 243 
mobile gallery in 
tram no. 243

Tramvaj jako pojízdná výstavní síň, do-
držující jízdní řád běžné linky, se stává 
pravidelnou součástí Přehlídky ani-
movaného filmu: tentokrát bude hostit 
výstavu digitálních tisků, jež se vážou 
ke kolaborativní sérii současné digitál-
ní špičky Ways of Something. en: A tram 
serving as a mobile exhibition hall 
while maintaining a normal schedule is 
part of the Festival of Film Animation 
programme: this time it will host the 
exhibition of digital prints linked to the 
collaborative project of top of the top 
contemporary digital artists, Ways of 
Something.

CAFÉ

1   CAFÉ 87
Denisova 824/47
Otevřeno: Po–Pá 7.30–21.00, 
So–Ne 8.00–21.00 
Open: Mon – Fri 7.30 am – 9 pm, 
Sat–Sun 8 am – 9 pm

Kavárna ve dvou patrech budovy Muzea 
umění je neformálním prostředím 
ideálním k rychlému občerstvení nebo 
k delšímu posezení u kávy. Kontaktní 
místo nedaleko Konviktu a celkového 
dění kolem festivalu PAF. en: The café 
is located on two floors of the building 
of the Museum of Modern Art. Because 
of its informal atmosphere it is suitable 
for quick refreshments and also for 
time spent sitting and drinking coffee. 
It is a contact place close to Konvikt 
and PAF festival venues.

2   CAFÉ LA FÉE
Ostružnická 13
Otevřeno: Po–Pá 8.00–21.00, 
So 9.00–21.00, Ne 11.00–20.00 
Open: Mon – Fri 8 am – 9 pm, 
Sat 9 am – 9 pm, Sun 11 am – 8 pm

Menší kavárna ve francouzském stylu 
nedaleko Horního náměstí je jedním 
z ideálních míst na snídani nebo lehké 
občerstvení. en: This small café in the 
French style and not far from the Upper 
Square is an ideal place for breakfast 
and light refreshments.

3   CAFÉ SANT‘ANGELO
Denisova 11
Otevřeno: Po–Pá 7.00–22.00, 
So 8.30–19.00, Ne 10.00–19.00 
Open: Mon – Fri 7 am – 10 pm, 
Sat 8.30 am – 7 pm, Sun 10 am – 7 pm

Útulná snídaňová kavárna v Deniso- 
vě ulici v centru města s domácími  
dorty a jazzovou atmosférou.  
en: The cosy breakfast café situated 
in Denisova Street in the heart of the 
city offers home-made cakes and a jazz 
atmosphere.

4   KODÓ
Ostružnická 40
Otevřeno: Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–12.00 
Open: Mon – Fri 8 am – 6 pm, 
Sat 9 am – 12 pm

Rodinná olomoucká pražírna s vý-
bornou kávou z celého světa. Kromě 
nákupu kávy si lze také nechat od 
baristických specialistů kávu připravit 
s sebou, nebo si ji vychutnat pří-
mo v prostorách pražírny. en: This 
family-run coffee shop offers a rich 
assortment of the highest-quality 
coffee from all over the world. Besides 
buying coffee to prepare at home, you 
can also take it away to drink or enjoy 
it on the premises.

5   JAZZ FRESH CAFÉ
Sokolská 48
Otevřeno: Po–Pá 7.00–22.00, 
So 8.00–20.00, Ne 14.00–18.00 
Open: Mon – Fri 7 am – 10 pm, 
Sat 8 am – 8 pm, Sun 2 pm – 6 pm

Neotřelý design, výborná káva Jazz 
Fresh Blend, denně čerstvé sandwiche, 
bagety, toasty, dezerty a snídaně od 
7.00 – to vše v této stylové nekuřácké 
kavárně v centru Olomouce. en: Fresh 
design, excellent coffee of a Jazz 
Fresh blend, daily prepared fresh 
sandwiches, baguettes, toast, desserts 
and breakfasts from 7 am – you can find 
all in this trendy non-smoking café in the 
centre of Olomouc.

6   DRUHÝ DOMOV
Nábřeží 949/11
Otevřeno: Po–Pá 8.00–22.00, 
So–Ne 15.00–22.00 
Open: Mon – Fri 8 am – 10 pm, 
Sat – Sun 3 pm – 10 pm

Skromná literární kavárna u řeky Moravy 
nabízí výběrovou kávu ze světových 
pražíren, kvalitní hudbu hostujících 
DJs a pestré čtenářské zážitky. en: The 
modest literary café by the Morava River 
offers a selection of the world’s roasting 
plants, high-quality music from visiting 
DJs and varied reading experiences.

7   BISTRÁ KRÁVA – BISTRO & KÁVA 
BISTRO & COFFEE
Wurmova 5
Otevřeno: Po–Pá 8.00–21.00, 
So 9.00–21.00 
Open: Mon – Fri 8 am – 9 pm, 
Sat 9 am – 9 pm

Bistro Bistrá kráva nabízí možnost 
zastavit se během dne v příjemném 
prostředí a dát si něco dobrého, 
zdravého a z kvalitních surovin 
připraveného. en: The Bistrá kráva 
snack bar encourages passers-by to 
experience the pleasant surroundings 
and have a snack prepared from 
healthy and high-quality ingredients.

8   NAŠE CAFÉ
Lafayettova 47/9
Otevřeno: Po–Pá 7.00–19.00, 
So 9.00–19.00, Ne 13.30–19.00 
Open: Mon – Fri 7 am – 7 pm,  
Sat 9 am – 7 pm, Sun 1.30 pm – 7 pm

Tato „silně návyková kavárna“ je zároveň 
sociálním podnikem, jenž se snaží 
pomáhat lidem, kteří se léčí ze závislosti 
(alkoholové, drogové, hazardní hra atd.), 
vřadit se do běžného života. en: This 
“heavily addictive café” also serves 
as a social establishment trying to 
help people undergoing treatment for 
addictions (alcoholic, drug, gambling 
etc.) to adapt to a normal way of life.

9   CAFÉ TUNGSRAM TRANSIT 
Konvikt, Univerzitní 3
Otevřeno: po dobu PAFu 
Open: during PAF

Kočovná divize vyhlášené brněnské ka-
várny Tungsram je již tradičně nedílnou 
součástí PAFu a nejbližší občerstvovací 
stanicí, hostující přímo v podkroví 
Konviktu. Espresso, cappuccino, latte, 
víno, fresh juice, čokoláda a kokina. 
en: The mobile division of the famous 
Brno Café Tungsram traditionally forms 
an inseparable part of PAF and offers 
refreshments in the attic of Konvikt. 
Espresso, cappuccino, latte, wine, fresh 
juice, chocolate and “kokinos” are all 
available.
 

ČAJ / TEA

10   ČAJOVNA KRATOCHVÍLE 
TEA ROOM KRATOCHVÍLE
Sokolská 36
Otevřeno: Po–Pá 11.00–23.00, 
So–Ne 15.00-22.00 
Open: Mon – Fri 11 am – 11 pm, 
Sat – Sun 3 pm – 10 pm

Příjemná čajovna s rodinnou atmosférou, 
pohodlným posezením, širokou nabídkou 
čajů a jiných lektvarů je pro vás otevřena 
nedaleko kina Metropol. en: This pleasant 
tea room with a family atmosphere, 
comfortable seats, a rich assortment 
of teas and other drinks is open for you 
close to the Metropol Cinema.

13. Přehlídka animovaného filmu
4.–7. 12. 2014 Olomouc

Přehlídka animovaného filmu (PAF) 
se věnuje širokému pojetí fenoménu 
animace v kontextu kinematografie a vi-
zuálního umění. Mezi ústřední témata 
a klíčová slova patří: animace, pohybli-
vý obraz, audiovizuální umění, kinema-
tografie, experimentální film, videoart, 
digitální kultura, net art, remediace, 
archivace a archeologie médií.

Hlavní aktivitou členů týmu je 
celoroční dramaturgická a kurátorská 
činnost (příprava výstav, projekcí, 
workshopů a seminářů v tuzemsku 
i v zahraničí), jejímž vyvrcholením je 
čtyřdenní festival filmové anima-
ce a současného umění s dnes již 
mezinárodním renomé, pořádaný 
každoročně na začátku prosince 
v Olomouci.

PAF má také vlastní publikační řadu 
(Edice PAF), v rámci které připra-
vujeme na přelom roku 2014/2015 
publikaci NET ART – internetové umění 
ve virtuálním a fyzickém prostoru 
prezentace.

13th Festival of Film Animation Olomouc 
4–7 December 2014

 The Festival of Film Animation (PAF) 
involves a wider concept of the 
animation phenomena, in the context 
of cinematography and visual arts. The 
leading topics and key words include 
animation, moving image, audio-visual arts, 
cinematography, experimental film, video 
art, digital culture, net art, remediation, 
archiving and media archaeology.

The PAF team members’ main 
activities include the yearlong running of 
dramaturgical and curatorial activities (the 
preparation of exhibitions, screenings, 
workshops and seminars, in the Czech 
Republic and abroad). Their efforts 
culminate in a four-day festival of film 
animation and contemporary arts which 
has attained international prestige. The 
festival takes place in Olomouc every year, 
at the beginning of December.

Publishing activities within the PAF 
Edition are a very important part of the 
festival. At the turn of 2014 the publication 
NET ART – Internet Art in the Virtual and 
Physical Space of its Presentation will be 
released.

www.pifpaf.cz
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11   
ČAJOVNA WABI 
TEA ROOM WABI
Šemberova 64
Otevřeno: Po–Pá 15.00–23.00 
Open: Mon – Fri 3 pm – 11 pm

Vedle popíjení prvotřídních čajů pro vás 
Mistr připraví skvělé sushi, a to vždy od 
pondělí do pátku od 17.00 do 21.00.  
en: Besides drinking first-rate tea, the 
Master will prepare excellent sushi for you 
– from Monday to Tuesday, 5 pm – 9 pm.

12   DOBRÁ ČAJOVNA 
TEA ROOM DOBRÁ ČAJOVNA
Havelkova 7
Otevřeno: Po–Pá 11.00–23.00, 
So–Ne 13.00–23.00 
Open: Mon – Fri 11 am – 11 pm, 
Sat – Sun 1 pm – 11 pm

Další provozovna plná orientálních 
vůní a kvalitních čajových zážitků. 
en: Another premises full of oriental 
smells and high-quality tea for you to 
experience.
 

BAR

13   DIVA
Pavelčákova 17
Otevřeno: Út–Čt od 18.00–2.00,  
Pá–So 20.00-5:00 
Open: Tue – Thu 6 pm – 2 am, 
Fri – Sat 8 pm – 5 am

Letitý olomoucký queer klub s intim-
ním tanečním parketem, divokými 
diskovečery a s výbornou barmanskou 
obsluhou. en: An old Olomouc queer 
club with an intimate dance floor, a wild 
disco night and perfect bartenders’ 
services.

14   JAZZ TIBET CLUB
Sokolská 551/48
Otevřeno: Po-Pá 11.00-1.00 
So 18.00-1.00 
Open: Mon – Fri 11 am – 1 am
Sat 6 pm – 1 am

Hudební klub s restaurací, kde se 
v jedno spájí kvalitní hudba, dobré 
české pivo, skvělá světová kuchyně, styl 
irského pubu s východními motivy.  
en: This music club has a restaurant with 
a blend of high-quality music, excellent 
Czech beer and a delicious international 
cuisine, all in the style of an Irish club 
with Eastern motifs.

15   MORITZ
Nešverova 2
Otevřeno: Ne–Čt 11.00– 23.00, 
Pá–So 11.00–00.00 
Open: Sun – Thu 11 am – 11 pm, 
Fri – Sat 11 am – 12 am

Pravý domácí pivovar s vlastním nefiltro-
vaným pivem Moritz a pivními specialita-
mi k jídlu. Místo, ve kterém se jakoby za-
stavil čas. en: This is a real family brewery 
with its own non-filtered beer, Moritz, 
and other beer culinary specialities. In 
Moritz it is as if time has stopped.

16   PONORKA
1. máje 8
Otevřeno: Po–Čt 10.00–00.00, 
Pá 10.00–1.00, So 12.00–00.00, 
Ne 16.00–00.00 
Open: Mon – Thu 10 am – 12 am, 
Fri 10 am – 1 am, Sat 12 pm – 12 am, 
Sun 4 pm – 12 am

Legendární undergroundová hospoda 
nedaleko filosofické fakulty, kde se pra-
videlně konají koncerty a kde je k jídlu 
servírován mj. sójový guláš. en: This is 
a legendary underground pub close to 
the philosophical faculty. A location 
for concerts where you can taste soya 
goulash.

17   S-CUBE
17. listopadu 43
Otevřeno: Po–Ne 16.00–3.00 
Open: Mon – Sun 4 pm – 3 am

Nově zrekonstruovaný studentský klub, kte-
rý díky vyhraněné dramaturgii aspiruje na 
to stát se olomouckou Flédou nebo Roxy. 
Bar i klub se nacházejí nedaleko vysokoškol-
ských kolejí. en: This newly reconstructed 
student club has a very distinctive 
dramaturgy. Both bar and club are very 
close to the students’ dormitories.

18   VERTIGO 
Univerzitní 6 
Otevřeno: Po – Ne 18.00 – 2.00 
Open: Mon – Sun 6 pm – 2 am

Sklepní bar a klub přímo naproti Konvik-
tu je jediným festivalovým místem, kde 
se čepuje pivo. Během poslední noci 
PAFu zde proběhnou koncerty a fa-
rewell party. en: The student bar and 
club in a cellar opposite Konvikt. It is 
the only festival location where you can 
drink draught beer. It is the location 
of the festival’s closing concerts and 
farewell party.

19   U MAGORA
Dolní náměstí 23 
Lower Square 23
Otevřeno: Po–So. 17.00–2.00, 
Ne 18.00–00.00 
Open: Mon – Sat 5 pm – 2 am, 
Sun 6 pm – 12 am

(Ne)kulturní hospůdka v centru města, 
kde se čepuje Poutník. en: This (non)
cultural pub in the city centre is where 
Poutník beer is drawn.

20   VINÁRNA KŘIVÁ 
WINE BAR KŘIVÁ
Křivá 5
Otevřeno: Po–Pá 11.00–0.00, 
So 10.00–13.00 
Open: Mon – Fri 11 am – 12 am, 
Sat 10 am – 1 pm

Předprodej: od 20. 10. do 1. 12. 2014 
nebo v hotovosti přímo na festivalu
www.pifpaf.cz/cs/akreditace.

Vstupné na koncerty je obsaženo ve 
festivalové akreditaci, podrobněji viz 
www.pifpaf.cz/cs/akreditace.

PAF 2014
WHAT IS ANIMATION?
Programme Sections
 
OTHER VISIONS 2014
The competition section of PAF aims 
to map out the situation concerning 
film and video moving images in the 
Czech Republic, and concentrates on 
forms which are on the boundaries of 
animation, experimental film, visual arts 
and video art. Every year’s selection 
has been unique thanks to the various 
interests of the curators who select ten 
nominated works – in 2014 the selection 
will be made by the curator and film 
historian Marika Kupková. Installations, 
screenings, round table discussion 
on distribution, presentation of the 
competition finalists. Guests: Nicholas 
O‘Brien (USA), Matěj Strnad etc.

MOTION, CHANGE, PRESENCE
This programme section was prepared 
by the important British artist and 
curator Mark Fell. He selected six 
outstanding artists from various parts of 
the world who had close links to his work 
but had never cooperated with each 
other. He encouraged them to create 
a series of original projects intended 
for PAF. Besides unique audio-visual 
performances, thematised reawakening 
of space, music and animation itself, the 
artists will introduce themselves through 
their presentations. Guests: David 
Ferrando Giraut (ESP) / Ryoko Akama 
(JAP), Joe Gilmore (GBR) / Paul Emery 
(GBR), Rebecca Salvadori (ITA) / Lucy 
Railton (GBR); Curator: Mark Fell (GBR)

COLOMBIAN ANIMATION
The history of Colombian animation 
may not reach far into the past but it is 
certainly a very compelling story, linked 
as it is to the rough political development 
of Colombia, the strong influence of the 
American film industry and the origin 
of an alternative underground culture. 
All these factors result in colourful 
and diverse creative approaches 
which express the seemingly hidden, 
but all-embracing and all pervasive, 
emotions, thoughts and atmosphere. 
The section will offer screening blocks, 
lectures and discussions, installations, 
puppet exhibition and Colombian 
shadow theatre (not only) for children. 
Guests: Cecilia Traslaviña (COL), 
Jaime Cifuentes Toro (COL), Camilio 
Colmenares (COL), Diana Menestrey 
(COL); Curator: Laura Delgado (COL)

BUENOS AIRES EXPERIMENT
The Buenos Aires Experiment section 
will introduce videos and installations by 
artists working with the medium of film 
and the principles of projection. Artists 
and their work are not only connected by 
a film strip and a beam of light, but also 
by Buenos Aires itself, which provided its 
surfaces and enabled the origin of a new 
experimental scene that goes far beyond 
the screening halls. Artists from Argentina 
as well as America and Europe can meet 
in Buenos Aires. Guests: Pablo Mazzolo 
(ARG), Benjamin Ellenberger (ARG), 
Azucena Losana (MEX); Curators: Georgy 
Bagdasarov (ARM) and Alex Morales

APORT ANIMATION
This cycle presents new films, animations, 
audio-visual work and borderline 
projects that are difficult to classify. At 
the same time it shows the production 
background of freshly animated films, 
visualisations, used design, graphic 
concepts in various stages of their 
implementation and, among other 
things, it tends to make them visible. 
Newcomers and experienced authors 
with new visions will meet at PAF: 
animation – Pavel Ryška, Pavel Klusák 
and Karel Veselý; post-internet – Ways 
of Something, David Přílučík, Nicholas 
O‘Brien (USA); magazines and festivals – 
Homo Felix, Kinečko, B16.

PAF ART
Exhibitions, installations, performances 
and concerts – the latest international 
and Czech projects are presented at 
PAF. The international programme of 
this section will take place in several 
locations around Olomouc (Art Centre of 
Palacký University, Gallery U Mloka, Vit-
rina Deniska, Gallery dé, Music Theatre). 
Besides South American installations and 
exhibitions this section will also include 
the performative aspects of concerts. 
Guests: Dean Blunt (GBR), Lightning 
Glove, Kolektiv, Makak, Freddy Ruppert 
(USA/CZE), Gallery PLEVEL, Slowmoti-
ondancer, Viktor Takáč and DJs.

Advance sale: from the 20th of October to 
the 1st of December 2014 or in cash on the 
spot www.pifpaf.cz/en/accreditation

Entrance fee to concerts involved in the 
festival accreditation, more information:
www.pifpaf.cz/cs/akreditace

 

Přesný program: 
www.pifpaf.cz/
cs/program   

Detailed 
programme:  
www.pifpaf.cz/
en/programme

Štamgasti, nezúčastněná obsluha, 
operní árie z youtube, minerálka ve skle, 
místo nealka desítka a místo dvanáctky 
tuplák. en: Barflies, uncommitted staff, 
opera arias from YouTube, mineral water 
in a glass, ten-degree beer instead of 
non-alcoholic beverages, and a beer jug 
instead of a twelve-degree beer.

21   RESTAURACE U BYSTŘIČKY 
U BYSTŘIČKY RESTAURANT
Masarykova třída 10
Otevřeno: Po – Ne 9.00 – 22.00 
Open: Mon – Sun 9 am – 10 pm

Poctivá čtvrtá cenová se zlověstným 
sloganem „Člověk je smrtelný – žízeň 
je věčná“. Stylová hospoda, styloví 
štamgasti, stylový zážitek. en: This 
classic pub has the sinister slogan: 
“A man is mortal – thirst is immortal”. 
A stylish pub, stylish regulars, a stylish 
experience.

22   METRO CHILL OUT CLUB
8. května 519/11
Otevřeno: Po–Čt 18.00–3.00, 
Pá 20.00–5.00, So 20.00–3.00,  
Ne 18.00–00.00 
Open: Mon – Thu 6 pm – 3 am, 
Fri 8 pm – 5 am, Sat 8 pm – 3 am, 
Sun 6 pm – 12 am

Metro funguje v Olomouci už přes 
patnáct let a jeho věhlas přesahuje 
hranice Moravy i Čech. Pokud vám někdo 
doteď tvrdil, že podzemka fárá jenom 
v Praze, nevěřte mu. en: Metro has been 
running for more than fifteen years and 
its fame has spread beyond the borders 
of Morava and Bohemia. If someone tells 
you that subway operates only in Prague, 
don’t believe them.

23   BLACK STUFF IRISH PUB
1. Máje 19
Otevřeno: Po–Čt 16.00–2.00, 
Pá 16.00–3.00, So 17.00–3.00, 
Ne 17.00–23.00 
Open: Mon – Thu 4 pm – 2 am, 
Fri 4 pm – 3 am, Sat 5 pm – 3 am, 
Sun 5 pm – 11pm

Osm čepovaných pivních speciálů 
a nejširší nabídka kvalitních destilátů ve 
městě. en: Eight special kinds of beer 
and the widest range of first-rate spirits 
in the city.

24    U KUDĚJE
Krapkova 20
Otevřeno: Po–Pá 15.00–23.00, 
So–Ne 18.00–23.00 
Open: Mon – Fri 3 pm – 11 pm, 
Sat – Sun 6 pm – 11 pm

Nekuřácká hospoda v Olomouci nesoucí 
jméno spisovatele Zdeňka Matěje Kudě-
je. V malém domáckém prostředí točí 
pivo Svijany a Polička a nabízí například 
chleba se sádlem. en: This non-smoking 
bar and restaurant in Olomouc is named 
after the writer Zdeněk Matěj Kuděj. 
In a small friendly atmosphere you can 
drink Svijany and Policka beer amongst 
others and taste traditional Czech 
delicacies, such as bread and lard.
 

RESTAURANT

25   ČESKÁ JÍDELNA
Horní náměstí 7 
Upper Square 7
Otevřeno: Po–Pá 7.30–18.00, 
So 8.00–12.00 
Open: Mon – Fri 7.30 am – 6 pm, 
Sat 8 am – 12 pm

Česká jídla za pár korun. Kulturní a so-
ciální zážitek. Čistý socialistický design 
a jídlo na tácek v ceně. en: Czech dishes 
for a few crowns. A cultural and social 
experience. It is pure socialistic design 
and the meals are served on paper 
coasters, which are included in the price.

26   DENISOVA ŠEST
Denisova 6
Otevřeno: Po–Čt 10.00–22.00, 
Pá–So 10.00–23.00, Ne 10.00–20.00 
Open: Mon – Thu 10 am – 10 pm, 
Fri – Sat 10 am – 11 pm, Sun 10 am – 8 pm

Polévkový bar, kavárna a restaurace, kde 
se používá pouze čerstvých a kvalitních 
surovin, a to převážně z lokální produk-
ce. en: This soup bar, café and restau-
rant uses only fresh and high-quality 
ingredients, mostly local produce.

27   GREEN BAR
Ztracená 321/3
Otevřeno: Po–Pá 10.00–17.00 
Open: Mon – Fri 10 am – 5 pm

Vegetariánská a veganská restaurace 
s bohatou nabídkou teplých jídel, dezer-
tů, syrovátkových shaků a bio pochutin. 
en: Vegetarian and vegan restaurant 
with a rich assortment of warm dishes, 
desserts, whey shakes and bio snacks.

28   NEPAL
Mlýnská 4
Otevřeno: Po–Čt 11.00–1.00, 
Pá–So 11.00–2.00, Ne 11.00–20.00 
Open: Mon – Thu 11 am – 1 am, 
Fri – Sat 11 am – 2 am, Sun 11 am – 8 pm

Irská hospoda s nepálskou kuchyní. Ces-
tovatelský zážitek. Ve všední dny polední 
menu od 11.00 do 15.00 probíhá formou 
švédského stolu v ceně 110 Kč. en: This is 
an Irish restaurant with a Nepali cuisine. 
A travelling experience. A perfect menu 
on offer from 11 am to 3 pm with meals in 
the form of buffet for CZK 110.

29   LITTLE ITALY
Horní náměstí 26 (pasáž)
Otevřeno: Po–So 9.30–21.00 
Open: Mon – Sat 9.30 am – 9 pm

Pravá italská kuchyně. Omezený 
sortiment jídel vyvažuje jejich trvalá 

kvalita a rodinná atmosféra, výborná 
káva a pravé tiramisu. en: Real Italian 
cuisine. The limited assortment of dishes 
is compensated for by the high-quality 
and family atmosphere, great coffee and 
genuine tiramisu.

30   U KOHOUTA
Lafayettova 50/3
Otevřeno: Po–Pá 10.00–21.00 
Open: Mon – Fri 10 am – 9 pm

Menší rodinná restaurace U Kohouta 
se pyšní přívětivou nabídkou českých 
a francouzských specialit, přípravou 
steaků, sezónní nabídkou pokrmů 
i stálou dostupností olomouckých tva-
růžků. en: This small family restaurant, 
U Kohouta, offers Czech and French 
specialities, steaks, a seasonal choice of 
dishes and the permanent availability of 
Olomouc cheese.

31   ŠPAGETÁRNA
1. máje 825/4
Otevřeno: Po–Pá 8.00–19.00 
Open: Mon – Fri 8 am – 7 pm

Zdravý fastfood v centru města. 
en: Healthy fast food in the city centre.

PAF 2014
CO JE TO ANIMACE?
Programové sekce 
JINÉ VIZE 2014
Soutěž Jiné vize si klade za cíl mapovat 
dění na poli tvorby pohyblivých obrazů 
filmu a videa v České republice. Zároveň 
se soustředí na hraniční formy na pomezí 
animace, experimentálního filmu, výtvar-
ného umění a videoartu. Výběr každého 
ročníku je unikátní díky rozdílnosti zájmu 
kurátorů, kteří deset nominovaných děl 
vybírají – letošní osmý ročník zaštiťuje 
kurátorka a filmová historička Marika 
Kupková. Instalace, projekce, kulatý stůl 
odborníků na téma distribuce, prezen-
tace finalistů soutěže. Hosté: Nicholas 
O‘Brien (USA), Matěj Strnad ad.

PŘÍTOMNOST, POHYB, PROMĚNA
Tuto programovou sekci pro PAF připra-
vil významný britský umělec a kurátor 
Mark Fell. Vybral šestici výrazných 
a svou tvorbou spřízněných umělců 
z celého světa, kteří spolu dosud nikdy 
nespolupracovali, a vyzval je, aby ve vzá-
jemném dialogu vytvořili sérii původních 
projektů určených přímo pro PAF. Kromě 
unikátních audiovizuálních vystoupení, 
tematizujících znovuoživování prostoru, 
hudby nebo samotné animace, se umělci 
představí také formou prezentací. 
Hosté: David Ferrando Giraut (ESP) / 
Ryoko Akama (JAP), Joe Gilmore (GBR) 
/ Paul Emery (GBR), Rebecca Salvadori 
(ITA) / Lucy Railton (GB); Kurátor: Mark 
Fell (GBR)

KOLUMBIJSKÁ ANIMACE
Historie kolumbijské animace nesahá 
daleko do minulosti, představuje však 
podmanivý příběh lemovaný bouřlivým 
politickým vývojem této země, silným 
vlivem amerického zábavního průmyslu 
i vznikem alternativní podzemní kultury. 
Výsledkem jsou barvité a různorodé 
tvůrčí přístupy, vyjadřující zdánlivě 
skryté, ale všeobjímající emoce, myš-
lenky, atmosféru kolem. Sekce nabídne 
projekční pásma, přednášky a diskuze, 
instalace, výstavu loutek a kolumbijské 
stínové divadlo (nejen) pro děti.
Hosté: Cecilia Traslaviña (COL) , 
Jaime Cifuentes Toro (COL), Camilio 
Colmenares (COL), Diana Menestrey 
(COL); Kurátorka: Laura Delgado (COL)

BUENOS AIRES EXPERIMENT
Sekce Buenos Aires experiment 
představí filmy, performance, videa 
a instalace umělců, kteří se ve své 
tvorbě potýkají s médiem filmu 
a principy projekce. Spojnicí mezi 
umělci a díly není však jen filmový pás 
a kužel světla, je jí také Buenos Aires, 
které poskytlo svůj prostor a umožnilo 
vznik nové experimentální scény, která 
kinosály dalece přesahuje. Do Buenos 
se sjíždějí umělci nejen z Argentiny, 
ale i z jiných zemí Ameriky a Evropy. 
Hosté: Pablo Mazzolo (ARG), Benjamin 
Ellenberger (ARG), Azucena Losana 
(MEX); Kurátoři: Georgy Bagdasarov 
(ARM) a Alex Moralesová

APORT ANIMACE
Cyklus nabízí prezentace nových filmů, 
animací, audiovizuálních děl a nesnadno 
zařaditelné hraniční projekty. Současně 
představuje produkční zázemí pro právě 
vznikající animované filmy, vizualizace, 
užitý design, grafické koncepty, které jsou 
v různých fázích realizace. Těm mimo jiné 
pomáhá ke zviditelnění. Vedle nováčků se 
objevují i zkušení tvůrci s novými vizemi: 
animace – Pavel Ryška, Pavel Klusák 
a Karel Veselý; post-internet – Ways 
of Something, David Přílučík, Nicholas 
O‘Brien (USA); magazíny a festivaly – 
Homo Felix, Kinečko, B16.

PAF ART
Výstavy, instalace, performance 
a koncerty – v rámci PAF Art 
prezentujeme aktuální mezinárodní 
i tuzemské projekty, přičemž 
s některými umělci spolupracujeme 
dlouhodobě. Mezinárodní program 
sekce se odehraje na několika místech 
Olomouce (Umělecké centrum UP, 
Galerie U Mloka, Vitrína Deniska, 
Galerie dé, Divadlo hudby). Vedle 
jihomaerických instalací a výstav 
budou výrazným rysem letošní sekce 
performativní aspekty koncertů. 
Hosté: Dean Blunt (GBR), Lightning 
Glove, Kolektiv, Makak, Freddy 
Ruppert (USA/CZE), galerie PLEVEL, 
Slowmotiondancer, Viktor Takáč a DJs.
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Ztracena 25
Olomouc
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U příležitosti 13. Přehlídky 
animovaného filmu Olomouc  
vydali PAF & ArtMap, 2014
Released on the occasion of the 13th 
Festival of Film Animation Olomouc 
released by PAF & ArtMap, 2014

ArtMap, současné umění a kultura 
v České republice / Contemporary Art 
and Culture in the Czech Republic
� artmap.cz
� bookstore.artmap.cz

S využitím vizuálu 13. PAF Fiume Std.,  
grafické řešení: Petr Hrůza

Partneři / Partners

0  Vchod / Entrance
1  Akreditace / Accreditation
2  Schodiště / Staircase
3  Kaple Božího Těla / Corpus Christi Chapel
4  Bílá nora / White Burrow
5  Atrium / Atrium
6  Filmový sál / Film Auditorium
7  Divadelní sál / Theatre K3
8  Kancelář / Office
9  Flop PAF Fashion / Flop PAF Fashion
10  ArtMap Knihkupectví / ArtMap Bookstore
11  Sborový sál / Congregational Hall
12  Galerie Podkroví / Attic Gallery
13  Café Tungsram Transit
14  Konvikt press centrum / Konvikt press 

centre
15  Guest Service / Guest Service
16  DJ / VJ stage / DJ / VJ stage
17  Ateliér grafického designu / Atelier of 
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