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Michaela me bavi svym pristupem, s jakym nad vecmi a tematy premysli. Podle meho 
vlastniho nazoru si vybrala tema, ktere se zdanlive nemusi zdat zrovna atraktivni, ale prave 
naopak. Je to neco co vetsina studentu resi az jako posledni. Na prvni misto by asi casto prisel 
predevsim design a umelecke stvarneni a hodnoty, tu ale realne opravdu potrebnou cast, ta je 
casto az druhorada. Michaela tohle dobre vnima, protoze, zmych vlastnich zkusenosti, chce li 
se mode skutecne venovat, tak je to DNA, image znacky prave to co potrebuje pochopit ona 
sama a od toho se odrazit a pak na tom zaklade muze vsechno dal fungovat. Uchopila to 
zpusobem, ktery je me hodne vlastni! Nasla si v te ne moc zabavne casti svuj vlastni pohled 
na vec a udelala z toho neco super fantazijni, ne vsak prvoplanovy, pribeh. Za odvazne 
povazuji to, ze si zvolila zrovna Alenku v risi divu, ktera je tak snadno spojovana s klise a  
natolik notoricky znama. I zajic jako symbol se muze zdat prvoplanovy, ovsem ne, pokud se k 
nemu prvoplanove nepristupuje a Misa si nasla zajimavou cestu a podle me z toho vzeslo dost 
zajimave cteni, ktere me bavi. 

Research je delana peclive, z ceho usuzuji, ze Misa vi, ze pokud chce vytvorit neco poradne  a 
s nejakym hlubsim smyslem(coz je v mode casto opomijeno) musi se o tom nejdrive hodne 
naucit. 

U kolekce samotne me bavi barevnost, jsou to casto ne uplne typicke a nejvic oblibene tony, k 
celemu pribehu sedi, avsak stale ne prvoplanove. formy jsou atraktivni a rekla bych dost v 
souladu s jeji filozofii (coz muze byt cast kamen urazu, ze znacka neco reprezentuje nejake 
hodnoty a produkt se s tim z nejakeho duvodu ne uplne spojuje). Urcite tam je urcita davka 
kuraze, experimentu jit do prostoru. z vybranych materialu ve spojeni s tim celkem jde urcite 
napeti a to je pro me hodne dulezite. 
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Mela jsem moznost Michaelu poznat, kdyz u me byla na stazi, presto vsak nepisu tento 
posudek na zaklade znamosti, ale s uprimnym zajmem a radosti, ze Misa dost chape a 
premysli zajimavym smerem( svym vlastnim smerem rekla bych)….a co je pro me klicove, ze 
z toho citim, ze ji to skutecne bavi a je to jeji vasen a diky tomu je v tom dost promitnuta ona 
sama a to je to podstatne! protoze jen tak z ni muze byt skvely designer, ta cista vasen a laska 
k oboru, ackoli to z velke casti obnasi delat veci co nejsou zrovna nejzabavnejsi. To ze jde za 
hranice sveho pohodli aby objevovala novy a predevsim vlastni pohled na veci svet lidi, ktere 
pak ovlinuji celou jeji tvorbu. Pokud tovrba vychazi z ni, nemuze to byt nikdy spatne. 

Mam radost ze vidim holku, ktera ma chut, zapaleni, talent a myslim si dostatek citu k 
vnimani sveta kolem sebe, ale zaroven umi jednat v klidu a racionalne uvazovat jako clovek, 
ktery musi prezit v jednom z nejtezsich prumyslu.  
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