Třída 1.B „Zengrovky“ získala za svou autorskou tvorbu (videohříčku)
nominaci na cenu Studentské Thálie 2016!
Kdo půjde do finále?
Trojice studentů třídy 1. B SPŠ, Ostrava-Vítkovice, p.o. byla pozvána 1. 5. 2016 na slavnostní
nominaci Studentské Thálie do Prahy. Soutěž autorských tvarů s tématem: „Umění je
svoboda a hranicí svobody je odvaha“ v podání studentů uměleckých i neuměleckých
středních škol ČR zorganizovala Studentská Thálie ve spolupráci s Divadlem Na Prádle.
Jiří Sedlář (autor scénáře), Radim Kaňák (kamera) a Jakub Chromečka (střih) vytvořili se
svými spolužáky ze třídy hranou mediální činohříčku s názvem „Radek, aneb Tam, kde končí
strach.“ Co bylo autorským záměrem říci? „Hraný videosnímek vypráví o odvaze mladého
utlačovaného chlapce Radka, který se v krizové situaci zastane oběti trestného činu, přičemž
je zrazen svým nejlepším kamarádem, a tak sám přijde k újmě. Hlavní hrdina se vydává
životní cestou dobra a překonává těžké zkušenosti z mládí. Člověk často stojí na hraně
rozhodnutí, které může být klíčovým momentem pro další životní peripetie.„Kostky jsou
vrženy!“
Budoucí strojaři obstáli se ctí v silné konkurenci tvorby studentů dalších uměleckých škol a
gymnázií. Zengrovští prvňáci chtěli ukázat světu, že umělecký duch lze skloubit s technickým
viděním bez ohledu na studijní zaměření. „Kousek umělce je asi v každém z nás,“ řekl
s úsměvem Jiří Sedlář.
„Z dalších nominovaných soutěžních činohříček nás v nominační Studentské Thálii zaujaly
„Zpátečníci“ (hra ze života herců) a tvorba T. Paděrové s názvem „Cestou“, vyhodnotili tvůrčí
aktivity dalších účinkujících J. Chromečka a R. Kaňák.
Kulturní studentský svátek Thálie se vydařil. V Praze se sešlo mnoho mladých a
talentovaných lidí, kteří si měli co říci o tom, jak vnímají dnešní svět a jeho hodnoty.
V divadelních prostorách „Na Prádle“ začínali velcí umělci J. Werich a Jiří Voskovec. Jejich
duch, vtip a nadhled tvořily součást příjemné soutěžní atmosféry napříč všemi uměleckými
žánry.
Kluci ze „Zengrovky“ zaujali svou přirozeností a technickým umem. Držíme jim palce v dalších
kulturních aktivitách, jimiž reprezentují školu, město Ostravu a Moravskoslezský kraj.
Dana Vicherková (třídní učitelka 1.B)

