Od 1. září otevíráme inovovaný obor
FOTOGRAFIE A NOVÁ MÉDIA
Fotografie nás obklopuje doslova na každém kroku. Reklamy,
časopisy, publikace, ani sociální sítě se bez ní neobejdou.
Rozmach nových multimediálních přístupů (video a jeho střih,
stop-motion, 360° zobrazení produktů, virtuální prohlídky a
mnohé další) se promítne do naší výuky. Stavba fotografického
obrazu je také základem kameramanské práce. Studenti si
vyzkouší, co přináší jeho rozpohybování, naučí se uvažovat v
čase, jsou seznámeni se základy kamery a rovněž dokáží
vytvořit vizuálně poutavá videa. Úprava fotografií ve
Photoshopu, střih videa v Premiere, základy grafického designu
za pomocí softwarů od Adobe jsou nedílnou a samozřejmou
součástí studia.
Absolventi se uplatní nejen jako samostatní fotografové
pracující pro redakce či reklamní agentury, ale i jako
kameramani tvořící krátké klipy, stop-motion animace, reklamy
či upoutávky. Díky nově se rozvíjejícím médiím se dokáží také
uplatnit jako autoři virtuálních prohlídek pro architekty či realitní
kanceláře nebo jako autoři 360° fotografií produktů určených
pro web či e-mail.

Škola MICHAEL představuje
práce studentů na výstavách
PRAGUE PHOTO - na výstavě fotografií, která
byla v minulém týdnu k vidění v centru Prahy,
představili své fotografické publikace a výstavní
soubory také studenti z naší školy. Jejich
vystavené práce se dočkaly uznání i od
odborné veřejnosti. Soubor studenta Marca
Schackwitze či portréty Veroniky Tomasové se
ocitly i v užší nominaci na cenu pro mladé
autory. Velmi vydařené fotografie jsou
taktéž parafráze obrazů či ilustrace Alenky v říši
divů od Natálie Maškové či výrazný
konceptuální soubor Jiřího Huleše zabývající se
japonským konceptem Ma. Lockdownové hry
Tatiany Zvolské, byly vybrány jako ústřední
snímky pro příští XIV. ročník tohoto festivalu.

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ- ve vestibulu
nádraží naproti pokladen si můžete také do
konce listopadu prohlédnout fotografické,
grafické a designérské práce našich studentů.

Zajímá Vás, jak vypadá
současné studium
fotografického oboru a jaké je
uplatnění jeho absolventů?
Ve spolupráci s Týden.cz jsme pro Vás zítra v
úterý 30. 11. 2021 od 11.00 hod. připravili on-line
chat s vedoucím oboru Fotografie a nová média
Mgr. Jaroslavem Fišerem, který Vám odpoví
nejen na tyto otázky.
Více k chatu najdete také zde.
V čem tkví specifika studia uměleckého oboru?
Jak vypadá moderní studium fotografie? Jaká jsou
kritéria pro přijetí ke studiu a jaké jsou požadavky
kladené na studenty tohoto oboru během studia
na Škole Michael? Jaké jsou možnosti jeho
absolventů v praktickém životě?

Přijďte si s námi popovídat a dozvědět se více o
naší škole, studiu u nás a jak rozvíjet talent Vašich
dětí ve fotografickém oboru.

Připomínáme termín podání přihlášky na umělecké obory: do 30. 11. 2021!
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Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde
Zde naleznete zásady zpracování Vašich osobních údajů

