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Přejeme Vám do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

Obrovský úspěch studenta ohoru
Fotografie a nová média Matyáše
Páleníčka v soutěži Prague Photo
Young Award 2022.

Výstava našeho oboru Fotografie a nová média
již neodmyslitelně patří k nejdůležitějšímu
pražskému fotografickému festivalu PRAGUE
PHOTO.
Letošní ročník byl pro nás dvojnásobně
významný. Fotografie z maturitního souboru
naší absolventky Táni Zvolské se stala
ústředním tématem letošního ročníku Prague
Photo a za soubor kolážových portrétů,
ilustrujících vědeckofantastické drama R.U.R.
od Karla Čapka, získal náš talentovaný student
čtvrtého ročníku Matyáš Páleníček prestižní
ocenění Prague Photo Young Award 2022. Díky
tomu, bude možné se s jeho tvorbou seznámit v
průběhu příštího ročníku Prague Photo v
samostatné expozici. Máme obrovskou radost a
Matyášovi gratulujeme!



Díky fenomenálnímu úspěchu
pojedou studenti školy Michael na
filmový festival do Ameriky
 
Studenti režiséra Vladimíra Michálka, vedoucího
filmového oboru Vyšší odborné školy Akademie
Michael, ovládli naprosto drtivým způsobem soutěž
The 48 Hour Film Project. Vyhlášení proběhlo 18.
prosince v pražském kině Aero. Díky vítězství v
hlavní kategorii Nejlepší film 48 HFP 2022 budou
zastupovat Českou republiku na celosvětovém
finále, které se pod názvem Filmapalooza bude
konat v březnu 2023 v Los Angeles.
Nebylo to jediné vítězství, které si tým Alpateam –
škola Michael ze soutěže odnesl. Jejich film Gram s
teamleaderem Filipem Špinkou, který byl zároveň
s Kryštofem Kindlem režisérem filmu, zvítězil i v
dalších kategoriích: nejlepší režie, scénář, střih,
herec v hlavní roli, herec ve vedlejší roli a nejlepší
užití repliky. Kromě toho dostali také honorable
mentinon a vyhráli studentský pohár. Navíc byli
nominováni v kategoriích: nejlepší produkce,
kamera a autorská píseň.
The 48 Hour Film Project letos proběhl 21. – 23.
října. Zúčastnilo se ho celkem 32 týmů, z toho
rekordních 5 bylo ze školy Michael. Filmový
maraton odstartoval v pátek večer, kdy si každý tým
vylosoval dva žánry a dostal rekvizitu, repliku,
jméno postavy a její zaměstnání. To vše musel
zahrnout do svého filmu. Následovalo zběsilé
tempo, se kterým se členové realizačních týmů
snažili do nedělního večera dokončit film. To se
povedlo 31 týmům.
Vítězové celosvětového finále Filmapalooza 2023
budou mít možnost svůj film představit na filmovém
festivalu v Cannes a my doufáme, že těmi
vyvolenými budou právě čeští studenti ze školy
Michael.
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