
 Studentský festival FESTMICHAEL 

Srdečně Vás zveme na 13. ročník
studentského festivalu FESTMICHAEL
2022.

Rádi se s Vámi potkáme na
vernisáži studentských prací na náměstí
Míru dne 21. 6. od 16.30 hod.
FESTMICHAEL již potřinácté obohatí
nabídku kulturních akcí metropole a
originálním způsobem oživí její veřejný
prostor.

 FESTMICHAEL - kino LUCERNA

Úvodní část festivalu začíná 21. 6. 2022 od
13:30 hodin v kině Lucerna. FestMichael
zde odstartuje projekcí krátkometrážních
snímků studentů oboru Filmová tvorba.
Publikum se seznámí s tvorbou
talentovaných osobností všech filmařských
specializací na startu profesní kariéry.
Ke zhlednutí jsou připravené filmy, jingly,
filmová cvičení, ale i freestylová cvičení.

Děkujeme Všem partnerům a sponzorům
za podporu našich studentů a festivalu.
Velmi si Vaší spolupráce vážíme.

https://youtu.be/i60Lwa5SOV4


FESTMICHAEL - náměstí Míru

Přijďte za námi v úterý 21. 6. na náměstí
Míru, kde od 16:30 hodin bude zahájení
vernisáže. Pod širým nebem představí
svou tvorbu maturanti a absolventi oborů
Fotografická tvorba, Grafický design,
Design interiéru. Studenti, jejichž práce
byly vybrány na základě hodnocení
odborných pedagogů i hlasování
návštěvníků, převezmou ocenění a
sponzorské dary. Tematika letošní
přehlídky je vymezena pojmem
(Ne)bezpečí - ve smyslu reflexe existence
na světě, jenž se prudce změnil, a to nejen
v důsledku covidové epidemie, ale též
reality týkající se nás všech - války na
Ukrajině. Inspirací se mohly stát rovněž
alarmy ekologické, ekonomické či
genderové, stejně jako limity online
komunikace a virtuálního „žití“ vůbec. 
Navzdory důležitosti zmíněných
tematických oblastí vystavené práce ovšem
oplývají také úlevným humorem,
nadsázkou, či laskavou ironií.

První červnový pátek byli po roce vyhlášeni
vítězové Online Filmového Festivalu v Třeboni.
Do letošního 4. ročníku se přihlásilo rekordních 96
soutěžních snímků napříč různými žánry.
Nechyběly animace, dokumenty, hrané filmy a
další. Porota ve složení dokumentarista Miroslav
Náplava, režisér Martin Štoll a zvukař Jan Beneš
poctivě zhlédla a ohodnotila všechny snímky. Cenu
Centra FotoŠkoda převzal snímek našeho studenta
z druhého ročníku Filmové tvorby Antonína
Korba - Táta básník života. Taktéž film
REVOLUCE od Antonína Korba byl vybrán do
soutěže na jihokorejském mezinárodním festivalu
BIKY v Busanu.Čestné uznání poroty si vybojoval
film VLÁDÍK našeho studenta ze stejného
ročníku Petra Šimoníčka.

Úspěchy našich studentů

Film naší studentky Stely Konečné -  KOLEKTIV
získal ve Španělsku na festivalu filmů dětí a
mládeže do 20 let cenu za vývarné a kamerové
pojetí filmu. Blahopřejeme!

Náš student fotografického oboru Michal Zelinka byl
nominován mezi 3 nejlepší v soutěží Czech Nature
Photo v kategorii studenti středních škol a následně byl
ohodnocen 2. mistem v Juniorech Středních škol. Do
Czech Nature Photo se přihlásilo 250 účastníků, kteří
zaslali téměř 2300 fotografií. Studenti a školáci se
přihlásili dokonce v ještě vyšším počtu – celkem 272
mladých autorů poslalo téměř 1500 snímků.



Studenti druhého ročníku oboru Filmová
tvorba - režie: Jiří Toupal, produkce: Sarah
Abaza, Jan Krob, kamera: Erik Šustr, Lukáš
Blažek, štáb Julie Kromková, David Havel,
Mikuláš Vedral, Jasmína Georgievová, Elisabeth
Kormanová, Cristina Pappagallo, grafičky:
Anežka Švecová, Victoria Rusyn, vyhráli tender
na natáčení reklamy pro magazín ONA DNES se
slevovými kupóny, jejíchž hlavní tváří se letos stala
Petra Křivková Svoboda. 
Zde se můžete podívat na video z natáčení
reklamy.

Další významné ocenění patří naší studentce
Anetě Bromovské ze třetího ročníku oboru
Grafický design za mimořádný úspěch v grafické
soutěži o aktuální design pražské Eurotramvaje.
Její návrh Věda a zdravotnictví zvítězil. Akce
pořádaná pražským magistrátem si klade za cíl
propagovat české předsednictví EU ve spojitosti s
úspěchy naší metropole jako „smart“ a kreativního
města budoucnostiToto je váš nový textový blok a v
něm první odstavec.

Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, sro  

Machkova 1646 Praha 4, 149 00  

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde Zde naleznete zásady zpracování Vašich osobních údajů

https://youtu.be/o-9I7d2ooNs
http://www.skolamichael.cz/
https://skolamichael.ecomailapp.cz/public/unsubscribe-test
https://www.akademiemichael.cz/wp-content/uploads/2019/01/zasady_web_2019.pdf

