MLADÍ ČEŠTÍ UMĚLCI NATOČILI ORIGINÁLNÍ VYZNÁNÍ PRAZE ANEB WELCOME TO PRAGUE
Praha je tak krásná, že bychom mohli jistě každý den vytvářet umělecká díla, která by ji oslavovala, a nikdy bychom
nevyčerpali inspiraci. Možná by ale nebyla všechna tak speciální, jako krátký film, který právě obíhá sociální sítě a je
opravdu originálním vyznáním lásky Praze.
Kreativci ze skupiny POPOJEDEM se spojili s choreografem a režisérem Yemim A.D. a předním českým DJem a
producentem Michaelem Burianem a výsledek rozhodně stojí za to!
A, světe, div se, není to žádná skrytá reklama na cokoliv. Vše vzniklo spontánně a s láskou k Praze.
Film je možno vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=-SzqrerKza8
Kdo další se na tomto díle podílel, zjistíte v závěrečných titulcích, zde ale krátké vyznání některých spolutvůrců a
autorů nápadu:
Janek Cingroš a Honza Chramosta, Popojedem! Production
Kluci, co vás k natočení tohoto netradičního vyznání lásky Praze inspirovalo?
„V době, kdy frčely flashmoby (zvláštní druh umění na veřejnosti, kdy se postupně přidávají další a další účastníci
vystoupení) jsme s POPOJEDEM chtěli natočit něco podobného na Karlově mostě. Jen takovou oslavu Prahy. Chtěli
jsme přepsat Smetanovu Vltavu do vokální úpravy a nechat zpívat Karla Gotta, Lucii Bílou a tisíc sboristů na Karlově
mostě. Jenže to je, bohužel, strašně drahý a složitý, tak se to nikdy nerealizovalo. Letos, začátkem roku, jsme ale
narazili na jedno taneční video z Paříže z cyklu "Moving cities" a došlo nám, že něco takového bychom měli natočit v
Praze. Líbil se nám princip města v pohybu. Každý záběr je složen z několika pohybů – pohybu tanečníka, pohybu
kamery a pohybu města samotného. Nápad hned podpořila společnost Flamesite, která nám zdarma zapůjčila
techniku, což byl ideální start.
Pak jsme oslovili Yemiho, kterému se nápad líbil a hned se rozhodl s projektem pomoct.
Michaela Buriana jsme postavili před skoro hotové video. Po prvních dvou natáčecích dnech jsme sestříhali teaser
rovnou na jeho remix Vltavy a jeho reakce (aniž by nás předtím znal) byla ideální: "Ahoj, je to super, hudbu poskytnu.
Samozřejmě zdarma."
No a to je v kostce příběh našeho Welcome to Prague.“
Yemi, choreograf, režisér, umělec, tanečník, který vybíral vystupující tanečníky
Yemi, jaký je tvůj vztah k Praze?
„Praha je mé nejoblíbenější město. Miluju atmosféru v létě na Náplavce, běhání se psem v Prokopáku, jednoduchou
síť metra, ale hlavně super lidi, co tu znám.“
Proč jsi se rozhodl toto video podpořit?
„Myslím, že celá Praha je jako velká divadelní scéna, jako jeviště, na kterém se denně odehrávají stále nové obrazy.
Baví mě ten nápad i pohled na kontrast talentovaných lidí v kulisách budov a parku, které vznikly v době, kdy tyhle
streetové taneční styly ještě neexistovaly.“
Michael Burian, DJ a producent, autor hudebního mixu
Michaeli, jaký je tvůj vztah k Praze?
„Prahu mám moc rád, hlavně večerní procházky starým městem, je tam cítit opravdu silná tajemná energie.“
Proč jsi se rozhodl toto video podpořit?
„Video je moc povedené a moc se mi ten nápad líbil, tak jsem k rozhodnutí nepotřeboval ani vteřinu ;).“
Myslíš si, že něco takového Praze chybělo?
“Je to skvělý mix té klasické Prahy s moderním tancem a moderním pojetím klasické hudby. Myslím, že se vše skvěle
doplňuje, takové video určitě Praha potřebovala!”
Chtěl bys něco dodat?
“Snad jen přání, aby se tento skvělý nápad líbil i lidem nejen u nás v Čechách ;).”
Více informací na:

www.popojedem.cz
www.yemiad.com
www.michaelburian.com

