Tisková zpráva
Česká, migrantská a uprchlická mládež jako tvůrci
profesionálního videoklipu
24.5. 2019, Praha
Co vznikne, když se česká, migrantská a uprchlická mládež z různých zemí spojí dohromady?
Profesionální rapový videoklip k tracku Těžký je přežít (DOUNY ft. Ondřej Brejška), který
poukazuje na konzumní společnost a nespokojenost lidí, kteří mají co jíst a kde spát, zatímco
jinde na světě ve stejném čase někdo bojuje o svůj život, čistou vodu a svůj domov.
Autorský tým z projektu Image.In realizoval pod záštitou Organizace pro pomoc uprchlíkům
čtyřměsíční kurz audiovizuální tvorby pro mládež ve věku 15-24 let z různých kulturních
prostředí pod vedením profesionálního kameramana a režiséra Ondřeje Kudyna. Do kurzu se
zapojilo 22 mladých lidí celkově původem z 9 zemí, kteří týmově rozvíjeli svou kreativitu a
tvůrčí potenciál, což vyústilo v natáčení videoklipu. „Rozmanitost – to je hlavní heslo pro celou
naší práci. Videoklip vlastně odráží i životní příběhy některých účastníků kurzu. Člověk přijde
z válkou zmítaného Kurdistánu a najednou stojí za kamerou, aby obrazem vydal zpověď i o
sobě samém. V tom je to pravdivé, v tom je to silné,“ říká koordinátor projektu Robert Netuka.
Jako přínos po osobní i sociální stránce vnímají projekt i samotní účastníci kurzu. „Ohromující
zkušenost a časy, na které budeme vzpomínat roky. Nejvíce mi v rámci projektu asi přinesla
práce v produkční týmu, který měl velkou misi a cíl,“ nechal se slyšet Daniel Path původem z
Ruska. „Na začátku projektu jsme se neznali, postupem času jsme se stmelili a workshopy
probíhaly v přátelském duchu. S blížícím se datem natáčení videoklipu přicházelo několik
zádrhelů, ale nakonec všechno dopadlo dobře. Chtělo to silný nervy, hodně trpělivosti a hlavně
ochotu udělat něco pro celý kolektiv,“ říká Zou Meng Xuan původem z Číny. „Zpočátku jsem
myslela pouze na to, že se naučím natáčet videa, pracovat s technikou. V půlce kurzu se vše
změnilo, stal se z nás jeden tým, a z této spolupráce vzniklo to, na co můžeme být všichni hrdí
– náš videoklip.“ dodává Anna Hoshurenko původem z Ukrajiny.
Mládež původem z Konga a Vietnamu přes Jemen až po Ázerbajdžán a další země
spolupracovala i s modelingovou agenturou New Aliens Agency, která spojuje lidí různého
věku, genderu a netypické krásy. „To, kde dnes žijeme a co všechno je nám k dispozici je
obrovský dar. Zapomínáme být vděční. Trávíme životy nekonečnou honbou za štěstím. Tento
klip je milou připomínkou toho, že se máme docela fajn. Děkuji, že jsem tohoto mohla být
součástí.“, říká jedna z komparzistek Marianne Mbo Elio.
Natáčení videoklipu probíhalo hlavně v prostorách Kasárny Karlín. „Industriální prostory a
jejich dispozice nám umožnili perfektně využít světlo a barevně sladit všechny scény.
Podmínky byly nejen po vizuální stránce na jedničku. Velké díky za zapůjčenou techniku i
Markovi Sainerovi z Filmcrew, bez níž bychom neměli tak široký manévrovací prostor pro
realizaci všech nápadů,“ říká lektor kurzu Ondřej Kudyn. V Kasárnách se rovněž 21. května

2019 konala za účelem premiérové projekce videoklipu Release Party pro širokou veřejnost.
„Hudební videoklip se perfektně vydařil a na výsledek můžeme být všichni pyšní.“, uzavírá
ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.
Mezinárodní projekt Image.In, na kterém spolupracuje pět evropských měst (Pisa,
Murcia/Lorca, Forest, Liverpool a Praha) a jehož cílem je prohloubení interkulturní integrace
cizinců pomocí síly obrazu, je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.
Link na videoklip:

https://www.youtube.com/watch?v=rIEjcmH8pik&list=RDrIEjcmH8pik&start_radio=1

Fotografie z natáčení ke stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/NDX8HGPY98DPILIW3TF/ nebo zde: https://uloz.to/!oaNzALbvLlBS/image-in-photo-zip
Kredit: Honza Bartoň
Screeny ke stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/NDX8HGPY98DPILIW-3TF/ nebo
zde: https://uloz.to/!5MHem7JrAAnI/image-in-screen-zip
Kontakt: Beáta Máthéová, 774 040 020; Robert Netuka, 702 080 372

Buondì,
vi invio i link per la rassegna stampa dell'ultima serata-evento Image.In (la Nazione è
uscito sul cartaceo)
www.pisatoday.it/cronaca/serata-evento-per-presentare-i-corti-del-laboratorio-imagein.html
iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2019/06/12/news/image-in-stasera-all-arsenale-icortometraggi-1.33566072
www.cascinanotizie.it/allarsenale-i-cortometraggi-del-progetto-europeo-image
www.redattoresociale.it/article/speciali/migranti_e_italiani_insieme_per_diventare_registi
www.cinemaitaliano.info/news/52218/imagein-a-pisa-un-evento-con-i-corti-del.html
www.cinematografo.it/news/i-corti-di-image-in
www.movieplayer.it/news/imagein-serata-evento-laboratorio-video-rifugiati_68083
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/78914/progetto-europeo-image-in-tutti-i-corti-alcinema-arsenale-di-pisa.aspx
https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/i-corti-image-in
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Když se rapper sejde se zpěvákem a vytvoří text, který poukazuje na konzumní společnost a nespokojenost lidí, i když
mají co jíst a kde spát, zatímco jinde na světě ve stejném čase někdo bojuje o svůj život, čistou vodu a svůj domov.

IMAGE.IN
R E L E A S E

P A R T Y

R E L E A S E V I D E O K L I P U • KO N C E R T
DJ • SLAM POETRY • DISKUZE
KASÁRNY KARLÍN

21/5 22 LIDÍ Z
ZEMÍ
18:00 91 VIDEOKLIP

Když se rapper sejde se zpěvákem a vytvoří text, který poukazuje na konzumní společnost a nespokojenost lidí, i když
mají co jíst a kde spát, zatímco jinde na světě ve stejném
čase někdo bojuje o svůj život, čistou vodu a svůj domov.
Ale proč je videoklip speciální? Protože je výstupem
mezinárodního evropského projektu Image.In, v rámci kterého se česká, migrantská a uprchlická mládež z
různých kulturních prostředí podílela na jeho natáčení!

HARMONOGRAM VEČERA:
18:00 Otevření večera s hudebním doprovodem v podání Jean Taty (jeden z účastníků projektu Image.In)
18:20 Slam poetry vystoupení performera Tukana a
dalších s exkluzivními texty k volbám do Evropského
parlamentu 2019
19:00 Diskuse s ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům JUDr. Martinem Rozumkem a performery slam
poetry na téma voleb do Evropského parlamentu 2019
20:00 Release videoklipu k tracku „Těžký je přežít“ DOUNY ft. Ondřej Brejška a diskuse s rapperem DOUNYM, zpěvákem Ondřejem Brejškou a hlavním režisérem videoklipu Ondřejem Kudynem
20:20 Koncert rappera Dounyho za doprovodu MC Tulda, kteří nám představí svou tvorbu i z připravovaného
třetího alba Bypass
21:00 Až do konce večera vás bude provázet svou hudbou talentovaný producent Dj Rezumé, jehož stylem je
hlavně hip hop a r‘n‘b
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Un atelier cinéma à destination des primo-arrivants
MIS EN LIGNE LE 18/06/2019 À 19:01

Projet européen, IMAGE.IN a pour but de favoriser l’intégration de jeunes
primo-arrivants à travers la création audiovisuelle. Sa déclinaison belge se
présente au public ce jeudi à la Cinematek.

Encadrés par Carole Rouquier, les jeunes participants à
l’atelier en plein tournage. - D.R.

reportage

U

n mercredi de printemps, peu après 15h. Dans l’antre de la Cinematek,

un petit groupe de personnes s’affaire et discute dans une ambiance détendue et
sereine… en attendant les retardataires. « Le plus compliqué, c’est la régularité et
la ponctualité », sourit Tom Gineyts, une des personnes encadrant la rencontre.
Autour de la table, une dizaine de jeunes primo-arrivants et de jeunes belges
réunis dans le cadre du projet européen IMAGE.IN. L’idée ? Réaliser un courtmétrage pour favoriser l’intégration de jeunes primo-arrivants à travers la création
audiovisuelle, le tout encadré par des professionnels du cinéma, des membres du
CPAS de Forest, de la Cinematek et du Service de culture cinématographique
(SCC), une ASBL d’éducation permanente à travers le cinéma.

https://plus.lesoir.be/231453/article/2019-06-18/un-atelier-cinema-destination-des-primo-arrivants#_ga=2.229504924.1456842249.1560940496-6…
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« C’est un projet pilote auquel la Cinematek et le SCC se sont intégrés après un
appel à projet du CPAS de Forest », explique Jeni Reghem programmatrice et
animatrice jeunesse à la Cinematek. « Différentes choses ont été testées dans les
différentes villes participantes. La rencontre entre les participants s’est toujours
bien passée, le plus compliqué était le suivi. »
Large projet européen, IMAGE.IN a en fait été mené simultanément à Bruxelles et
dans quatre autres villes européennes (Murcia, Pise, Liverpool et Prague). Pour
les jeunes étrangers, le principe était de les aider à tisser des relations sociales et
à s’exprimer sans nécessairement maîtriser la langue du pays d’accueil. Pour les
natifs, de sensibiliser à l’importance de l’intégration des jeunes étrangers à la vie
du pays d’accueil.
« J’ai bien aimé cette scène mais j’ai du mal à croire qu’il ne remarque rien
lorsque son téléphone tombe », dit Akim à la vision des images tournées la
semaine précédente. « Puis on ne comprenait pas très bien ce qu’ils disaient »,
continue Nordine. Lors des différentes séances, le but n’était en fait pas de faire
un cours ex cathedra mais bien un atelier pratique, qui initie les élèves à la
pratique du cinéma mais qui les invite surtout à coexister. Au total, quatorze
ateliers ont été organisés. D’abord des exercices d’écriture, de jeu d’acteurs et de
présentation des rudiments techniques, avant de se lancer dans la réalisation du
court-métrage à proprement parler. « Nous voulions faire un peu de théorie puis
un peu de pratique », explique Tom Gineyts, qui a co-animé les ateliers avec
Carole Rouquier. « Pour qu’ils se rencontrent via la caméra. »
Les participants s’appellent Farah, Amandine, Rukhsar ou Joris. Certains ne
connaissent que la Belgique, d’autres la connaissent seulement depuis quelques
semaines ou quelques mois. Leur point commun : avoir entre 15 et 24 ans, avoir
une envie commune de se rencontrer pour réaliser ensemble un film. « C’est un
ami qui m’a proposé de participer », explique Nordine. « On est dans la même
classe à l’école et l’idée me plaisait bien. »
Le résultat : Home Sweet Home, un film touchant qui trouve sa force dans la
richesse de chacun, ses particularités et ses différences. Un film qui sera projeté
ce jeudi 20 juin à la Cinematek. L’occasion aussi pour le public de rencontrer les
jeunes réalisateurs, et de participer à un débat après la projection.
« Nous avons vraiment été surpris par tout le monde », explique Freddy Malonda
du SCC. « Chacun est venu avec son bagage, son histoire. Certains avaient déjà
de vraies connaissances. » « Le film est là, et on l’a fait avec les moyens du bord
mais c’était la rencontre qui primait », continue Jeni Reghem. « Des liens se sont
https://plus.lesoir.be/231453/article/2019-06-18/un-atelier-cinema-destination-des-primo-arrivants#_ga=2.229504924.1456842249.1560940496-6…
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créés au-delà du projet. Il y a eu une réelle rencontre entre les jeunes. ». « Au fur
et à mesure des ateliers, des choses se sont révélées », conclut Freddy Malonda.
« Les participants se sont sentis de plus en plus à l’aise et ils nous ont dit que ça
avait eu un vrai impact sur leur vie. C’était très émouvant. Je signerais des deux
mains si on me demandait de recommencer. »
Projection-débat ce jeudi 20 juin à 17h à la Cinematek, 9 Rue Baron Horta, 1000 Bruxelles.
Entrée libre mais réservation souhaitée à giovannapiazza@cpas1190.brussels
(mailto:giovannapiazza@cpas1190.brussels)

IMAGE.IN
Projet européen, IMAGE.IN a pour objectif de développer une approche
innovante pour renforcer l’intégration des réfugiés au sein des quartiers, au
niveau local. Il vise aussi à combattre toute forme d’intolérance, de racisme,
en particulier envers les jeunes réfugiés et demandeurs d’asiles à travers des
mesures préventives et des activités visant à faire changer les mentalités.
Différents projets pilotes ont été menés dans ce sens au sein de chaque ville
partenaire (Pisa, Forest, Lorca, Liverpool, Prague).
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Cazalla
Here is the link to the TV programme all dedicated to the project:
https://www.youtube.com/watch?v=fJlpHJXBNa4&feature=youtu.be

«Lab 31» et «Image.in» : le CPAS de Forest s’engage à favoriser
l’intégration des mineurs étrangers sur Forest !
Le Cpas de Forest participe à deux projets européens dont le but est de renforcer
l’intégration des mineurs étrangers, y compris les mineurs étrangers non accompagnés
(MENA) à travers la participation à des activités culturelles et ludiques en contact avec la
population locale.
Ces projets nommés « Lab 31 » et « Image.in » sont menés avec 7 différents partenaires
européens (5 dans le projet Image.in). Ceux-ci proviennent de l’Italie, du Royaume-Uni, de
Chypre, de la Tchéquie, de la Roumanie, de l’Espagne et de la Belgique.
Les deux projets visent à fournir un modèle innovant d’intégration des mineurs étrangers à
travers le jeu et l’image et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de
l’intégration des mineurs étrangers à la vie du pays d’accueil.
La priorité est de mettre en place des projets culturels et audio visuels transnationaux qui
puissent aider les jeunes à tisser des relations sociales et à pouvoir s’exprimer sans
nécessairement maitriser la langue du pays d’accueil; d’être des plateformes
d’apprentissage au sens large, qui encouragent le respect et la compréhension de la
diversité.
Les projets prévoient le recueil des bonnes pratiques existantes, la mise en place d’ateliers
pilotes d’animation soutenus par un comité de concertation entre acteurs locaux, la
réalisation et la diffusion d’outils de communication tels que clips vidéo, films
documentaires, journées portes ouvertes pendant les ateliers et séminaires de présentation
dans les écoles.
Le 24 et le 25 mai 2018 à Forest, les partenaires européens se rencontreront autour du
projet « image.in » pour organiser la suite de leur travail.

https://www.quotidianosociale.it/al-cinema-arsenale-una-serata-evento-su-cultura-e-integrazione/
http://cascinanotizie.it/cultura-e-integrazione-parte-un-laboratorio-audiovisivo-allarsenale-di-pisa
https://www.cinematografo.it/news/cinema-arsenale-cultura-e-integrazione/
https://movieplayer.it/news/libero-michel-toesca-cinema-arsenale-pisa-27-febbraiointegrazione_64866/?fbclid=IwAR36uztcthvhnxMP_aYWzgehHsJXF02y8faFC3CSwi8t9h4WJt5
MpQauYQM
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