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Jedním z ústředních témat 51. ročníku Academia Film Olomouc je spojení
Space & place, tedy Prostor & místo.
Prostřednictvím nejlepších populárně-vědeckých filmů současnosti tak
prozkoumáme nejen daleký hvězdný vesmír a zákoutí naší planety,
ale i místa, která nás bezprostředně obklopují. Přednášky a diskuze
s předními osobnostmi vědy budou
posouvat hranice našeho poznání
a rozvíjet kritické myšlení, které je
základem pro orientaci v dnešním
postmoderním světě.

Centrum Olomouce, jemuž vládne
genius loci, se díky unikátnímu programu #AFO51 promění v charakteristický festivalový prostor. Ten
ožívá interakcí hostů, diváků ale
i organizačního štábu, jenž oblast 51
s nadšením a obrovskou energií vytyčil.
Díky tomu je AFO především fascinujícím místem odrážejícím se v blyštivém designu letošního ročníku. Právě zrcadlový efekt vizuální identity
přináší důkaz naší vlastní existence,
ale je také pomyslným stříbrným
plátnem, jemuž dominuje svět kolem nás.

“

Science
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MATĚJ DOSTÁLEK

ARCHITEKTURA MINULÁ
I BUDOUCÍ
Text: Martina Bubíková

Dnešní lidé obývají včerejší města. Se vzrůstajícím
počtem obyvatel nejen v metropolích se tak stále
častěji vynořuje potřeba životní prostor revidovat
a přizpůsobit jej akutním požadavkům. Možná
východiska představí programová sekce Space &
Place.

„Ukazuje se totiž,
že proporce
měst do značné
míry ovlivňují
chování jejich
obyvatel a mohou
být příčinou
vzrůstajícího
odcizení nebo
dokonce
zdravotních
komplikací.“

„S projektem
Play the City
se pokouší
o vylepšení
procesu územního
plánování za
pomoci deskových
her.“
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Jedním z problémů, který
z přelidněnosti měst vyplývají, je neschopnost všechny jejich obyvatele
nasytit. Řešení, jež by omezilo nezbytný dovoz potravin a tím pádem
poskytlo zásobu lokálních surovin,
propaguje emeritní profesor Kolumbijské univerzity Dickson Despommier. Ve svém výzkumu se mimo
jiné zabývá mikrobiologií a parazitologií a na AFO51 představí koncept
tzv. vertikálního farmaření. To mění
pohled na agrikulturu, jak ji známe,
a nastupuje na scénu v momentě,
kdy není dostatek prostoru pro široké lány. Despommier totiž i z důvodu
kontroly a ochrany osazených ploch
například před nepříznivými přírodními podmínkami přichází s myšlenkou organizovat pole do vertikálních
struktur. Tyto stavby skleníkového
typu by mohly vyrůst v centru měst
nebo ve zmenšené variantě dokonce
i v bytech. Ve své přednášce Vertical Farms: Feeding the Cities nastíní
Dickson Despommier všechny jejich
možnosti, představí již existující „zahrady“ a odůvodní důležitost, kterou
v sobě pro budoucnost agrikultury
skrývají.
Dalším hostem zabývajícím
se možnostmi, jak změnit tvář měst,
je istanbulská rodačka a architektka Ekim Tan. S projektem Play the
City se pokouší o vylepšení procesu
územního plánování za pomoci deskových her. V rámci této metody se

nad hrací plochou problémové lokality sejdou rozhodovací orgány se zainteresovanými obyvateli a společně dojdou k řešení, které vyhovuje
všem. Tento přístup byl již úspěšně
uplatněn například v Bruselu, Istanbulu nebo Kapském Městě.
Vedle nových metod v zemědělství a plánování se v architektuře
objevuje další trend – návrat k lidskému měřítku. Ukazuje se totiž, že
proporce měst do značné míry ovlivňují chování jejich obyvatel a mohou
být příčinou vzrůstajícího odcizení
nebo dokonce zdravotních komplikací. Na statistikách pramenících
z dlouhodobého pozorování měšťanů v prostředí, v němž se každodenně pohybují, staví dokument Lidský
rozměr dánského režiséra Andrease
M. Dalsgaarda. Architekt Jan Gehl
v něm na základě vzorců chování
městských obyvatel předkládá návrhy, jak by měla vypadat sídla, aby
více vyhovovala lidským potřebám,
a tím pádem tvořila živnou půdu pro
zdravější společnost.
Na stejné téma se zaměřuje i unikátní dokumentární snímek
z 80. let s názvem Společenský život na malých městských plochách.
V tomto případě se však režisér,
urbanista a sociolog v jedné osobě
William H. Whyte odklání od nudných statistik a předkládá vtipnou
sondu do života Newyorčanů. Snaží

se zde odhalit, proč se na určitých
místech lidé setkávají raději než
na jiných a zároveň zjistit, jak zatraktivnit lokality opomíjené.
Vedle řady dokumentárních
filmů a přednášek nabídne AFO také
jednu perlu pro cinefily. Holandská umělkyně Marjolijn Dijkman
ve své střihové koláži chronologicky seskládala vize budoucích měst,
které v hraných filmech suverénně
vykreslovali režiséři sci-fi. Snímkem
Putování budoucností tak vznikl nejen průřez klasikami světové kinematografie, ale zároveň obraz toho,
jak si tvůrci v minulých dekádách
představovali bližší či hodně vzdálenou budoucnost. Lze tak vysledovat
posun od nadějeplných snů 60. let
do nynějších poloh apokalyptických
konců.
Programová sekce Space
& Place neopomene ani olomouckou
historickou architekturu, reklamu
ve veřejném prostoru nebo fenomén
Urbex.

KE HVĚZDÁM
A JEŠTĚ DÁL
Text: Robert Jaworek

Mimozemské civilizace se těší jak oblibě autorů sci-fi, tak
konspiračních teoretiků. Více než půlstoletí jsou však také
v hledáčku vědců, kteří se s nimi snaží usilovně navázat
kontakt. O mezihvězdné komunikaci a jejích úskalích jsme
si povídali s Douglasem Vakochem, prezidentem METI
International.

Vystudoval jste komparativní
religionistiku, historii, filozofii
vědy a klinickou psychologii. Kdy
se ve Vás zrodil zájem o vesmír
a mezihvězdnou komunikaci?
Poprvé jsem se o SETI dozvěděl v sedmdesátých letech jako
teenager. Když jsem šel na vysokou
školu, představoval jsem si, že vystuduji fyziku nebo astronomii. Zjistil
jsem ale, že raději než hvězdám chci
rozumět lidem, takže jsem nakonec
získal doktorát z psychologie. Naneštěstí neexistuje univerzita, která
by nabízela studijní obor kompozice mezihvězdné zprávy! Musel jsem
tedy kousek po kousku poskládat
znalosti, jež by mě připravily na mou
budoucí práci.
Na tzv. Schůzi chytrých hlav, jež
se uskutečnila listopadu 1961
v Green Bank, diskutovali význační přírodní vědci vyhlídky
na komunikaci s jinými světy
a položili tak základy jejímu výzkumu. Žádný společenský vědec však na schůzi přizván nebyl, Vy jste jediným, který do
nedávna v SETI působil. Do jaké
míry se změnilo postavení společenských vědců v této oblasti
výzkumu? Čím mohou přispět?
Je ironické, že SETI nezapojil do svého programu více vědců
specializujících se na výzkum inteligence – jednu z hlavních oblastí zájmu psychologie. V počátcích SETI
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bylo přirozené, že na poli výzkumu
dominovali inženýři a astrologové
– vědí, jak sestrojit a ovládat radioteleskopy. Bez vhodných technologií
bychom nikdy nebyli schopni překlenout vzdálenost mezi hvězdami.
Avšak důraz na technologie a přírodní vědy vedl také do slepých uliček.
Mnozí z prvních SETI výzkumníků se
domnívali, že jakákoli zpráva, kterou
z vesmíru obdržíme, bude automaticky srozumitelná – protože bude
napsána univerzálním jazykem matematiky a vědy. Sociální a humanitní vědci mají na matematiku a vědu
často jiný pohled, a sice že se jedná
o lidské konstrukty. Ano, matematika a věda sice popisují povahu našeho vesmíru velmi pěkně, to ale ještě
neznamená, že mimozemská věda
bude automaticky totožná s tou
naší.
V prvních letech SETI byl kladen důraz na technologické záležitosti. Jaké frekvence bychom měli
poslouchat? Jak rozlišíme umělý signál mimozemšťanů od radiosignálů
stvořených a vysílaných hvězdami
a galaxiemi? Všechno jsou to velmi
důležité otázky. Jak ale SETI dospívá,
potřebujeme se ptát šířeji.
Výzkumníci SETI si představovali, že pokud má mimozemská civilizace technologii, díky níž by s námi
mohla komunikovat, použije ji. Co
když ale každá jiná civilizace v naší
galaxii dělá to stejné, co my – jenom
naslouchá, aniž by nevysílala silné

„Zjistil jsem
ale, že raději
než hvězdám
chci rozumět
lidem, takže
jsem nakonec
získal doktorát
z psychologie.“

a záměrné signály? Psychologie se ptá
na motivace mimozemšťanů. Proč by
nás měli kontaktovat? Mohou přeci
také čekat, až se chopíme iniciativy
my. V průběhu desetiletí jsme tedy
přidali ke stávajícímu výzkumu snahu kontakt navázat nejdříve z naší
strany; tak vznikl METI (Messaging
Extraterrestrial Intelligence).
V květnu 2016 bude METI pořádat workshop v Portoriku s cílem
zjistit, co bychom se mohli dozvědět
o mimozemské inteligenci studováním té pozemské. Toto setkání je
rovněž připomínkou, že METI zahrnuje mnohem více, než pouhé rozhodování, jaký vysílač použít a na jaké
hvězdy zamířit. Musíme rovněž přemýšlet o povaze inteligence ve vzdálených světech a o tom, co bychom
měli svými zprávami sdělovat.
V SETI jste měl na starost koncepci zprávy, kterou bychom vyslali mimozemské civilizaci. Co
vše by podle Vás měla obsahovat
a jaké by měla mít poselství?
Při vytváření mezihvězdné
zprávy hledáme kosmickou Rosettu.
Podobnou oné čedičové desce, díky
níž Evropští vědci pochopili význam
dávných egyptských hieroglyfů. Co
máme ale s mimozemšťany společného? Pokud jsou vědci objevující
vesmír, snad vědí o chemickém složení galaxie a také o biochemii života.
Možná bychom jim tedy mohli poslat
periodickou tabulku prvků v naději,

že rozpoznají stejné pravidelnosti
ve vlastnostech chemických prvků,
jež mají chemikové na Zemi. Nesmíme ovšem zapomínat na potenciální
problémy – ačkoli mohou mít znalosti o spoustě stejných věcí jako my,
mohou je vyjadřovat rozdílně, až bychom dokonce nebyli schopni rozpoznat jejich verzi periodické tabulky
prvků.
Tak či onak, nejdůležitější
informace obsažená ve zprávě od
mimozemšťanů by byla, že nejsme
sami. Dešifrování a interpretace jejich zprávy může trvat desetiletí až
staletí a stejně tak nebudeme mít
rychlý způsob, jak ověřit naše závěry.
Kvůli obrovským vesmírným vzdálenostem je mezihvězdná komunikace
multigenerační záležitostí. Pokud
bychom řekli „Pardon, mohli byste
to zopakovat?“, museli bychom nejspíš na odpověď čekat staletí.
Projekt Earth Speaks shromažďoval návrhy takové zprávy od
lidí z celého světa. Jaká témata
se nejčastěji opakují? Co o nás
vypovídají?
Výzkumníci SETI často spekulovali nad tím, že pokud by lidstvo
zjistilo existenci dalších civilizací ve
vesmíru, rozdíly mezi národy a kulturami na Zemi by se nám zdály triviální ve srovnání s obrovskými rozdíly
mezi námi a obyvateli jiných planet.
Během analýzy návrhů zpráv pro
projekt Earth Speaks jsme si všimli,

„Tak či onak,
nejdůležitější
informace
obsažená ve
zprávě od
mimozemšťanů
by byla, že
nejsme sami.“
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že pouhý potenciální kontakt s mimozemšťany vzbuzuje v lidech pocit sounáležitosti a vede k uvědomění si toho,
co máme všichni společné. Lidé neode-

„Carl Sagan
byl pro mě
inspirací. Ukázal,
že je možné
být seriózním
vědcem a zároveň
pátrat po
mimozemšťanech.“

vzdávali mnoho zpráv říkajících „jsem
Čech“, „jsem Američan“ nebo „jsem
Alžířan“, ani „jsem katolík“, „jsem ateista“ či „jsem muslim“. Namísto toho
bylo jedním z nejčastěji vyskytujících
se sdělení „Jsme lidé planety Země.“

Plánuje METI v blízké době vyslat do vesmíru nějakou zprávu?
Na konci roku 2018 plánujeme rozjet projekt vysílání silných záměrných signálů k blízkým hvězdám.
Zatím stále zprávy, jež vyšleme, vyvíjíme a zjišťujeme, který z vysílačů
bude nejvhodnější. Jedním z adeptů
je největší radioteleskop světa v Arcedibu v Portoriku. Přední světové
observatoře jsou velmi vytížené. Je
proto vždy výzva domluvit vysílání
signálu, když by mohly být využity pro více mainstreamové vědecké
projekty. Jsem ale přesvědčený, že
v nadcházejících letech spustíme
dlouhodobě udržitelný projekt, jenž
bude vysílat do kosmu jasné důkazy
o naší existenci.
Jak vnímáte odkaz Carla Sagana?
Ať už se bavíme o jeho vědecké
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činnosti nebo o popularizaci
vědy, zejména o seriálu Cosmos: A Personal Voyage či filmu
Contact.
Carl Sagan byl pro mě inspirací. Ukázal, že je možné být seriózním vědcem a zároveň pátrat po
mimozemšťanech. Jeho televizní
seriál Cosmos mi odhalil rozlehlost
vesmíru a naše místo v něm. A román Contact pomáhá porozumět
způsobu uvažování těch, kteří pátrají po jiných civilizacích – zákrutům
a nástrahám provázejícím kariéru
výzkumníka SETI. Filmová adaptace
románu pak ukazuje jedno z nejpřesnějších kinematografických vyobrazení událostí, které by následovaly
v hodinách a dnech po zachycení mimozemského signálu.
Jste fanouškem sci-fi filmů či
literatury?
Vyrostl jsem na Star Treku
a melodický dialog s mimozemšťany
v Blízkých setkáních třetího druhu
mi pomohl vidět vyhlídky na kontakt s nimi mnohem realističtěji. Občas se dobré sci-fi začne komplexně
zabývat porozuměním někoho, kdo
je zcela jiný. Například první epizody
Star Trek: Enterpise zvažovaly lingvistické problémy pochopení jazyka
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jiných živočišných druhů. Ve většině
případů musí filmaři dělat kompromisy, aby udrželi pozornost diváků.
Kdyby herci vždy mluvili klingonsky,
anebo kdyby neexistovaly univerzální překladače, zápletky filmů by se
vlekly.
Předpokládejme, že budeme jednou úspěšní a mimozemšťané
náš signál zachytí. Budou jej ale
vůbec schopni správně rozluštit?
Co když si zprávu vyloží chybně?
To je jedna veliká neznámá!
Můžeme být známi nezávisle vyvinutým druhům? Musíte pamatovat,
že scénáře SETI a METI zahrnují kontakt mezi civilizacemi vzdálenými triliony kilometrů. Kdybychom vyslali
zprávu k civilizaci obíhající nejbližší
hvězdu, trvalo by více než osm let,
než by nám došla odpověď – i kdyby
signál putoval rychlostí světla. Pro
vzdálenější civilizace je časová prodleva ještě delší. Na Zemi si během
komunikace dopřáváme luxusu kladení otázek, abychom si ujasnili naše
závěry. V METI není žádná garance
toho, že budou naše zprávy správně
pochopeny. Mimozemšťané si budou
tohoto úskalí vědomi také, můžeme
tedy očekávat, že budou ve výkladu
našich zpráv váhaví. Pokud ale jiná
civilizace nebude schopna porozumět obsahu naší zprávy, už jenom
obdržením našeho signálu budou
vědět o naší existenci a o tom, že
jsme zvědaví a odhodlaní dost na to,
14

abychom vyslali kosmický pozdrav.
V důsledku to může být nejdůležitější zpráva ze všech.
Zatím jediný mimozemský signál, tzv. Wow! signal, zachytil
15. srpna roku 1997 radioteleskop Velké ucho. Myslíte si, že se
s námi mimozemšťané snaží navázat kontakt?
Vědci SETI nacházejí signály
nesoucí znaky inteligence každý den.
Má to akorát jeden háček: nakonec
vždy zjistíme, že se jedná o signály
inteligence lidské. Radiové signály,
které hledáme, jsou velmi podobné
těm, jež vysíláme při naší vzájemné
komunikaci na Zemi. V roce 1997 neměli výzkumníci SETI kapacity ihned
vysledovat, zdali byl signál opravdový – dnes už je máme. Vídáme signály
jako Wow!, zjišťujeme ale, že jsou ze
Země. Během desetiletí pátrali astronomové po možných zdrojích Wow!
signálu, nikdy jej však nebyli schopni opakovaně zachytit. Musíme tedy
dojít k závěru, že se nejedná o spolehlivý důkaz mimozemské společnosti.
Vzhledem k tomu, že chceme v SETI
najít mimozemský život, musíme být
o to více obezřetní, když podobný
signál najdeme, abychom se sami neklamali. Signál, který by prošel všemi
našimi testy, jsme ještě nenašli.
O kolik se zvýšila šance na zachycení mimozemského signálu
oproti devadesátým letům?

„Během
desetiletí
pátrali
astronomové
po možných
zdrojích
Wow! signálu,
nikdy jej však
nebyli schopni
opakovaně
zachytit.“

Dnešní SETI pátrače jsou trilionkrát silnější než první, který měl
k dispozici Frank Drake: Projekt
Ozma, více než padesát let zpátky.
Drake potřeboval pro své pátrání vybrat jednu jedinou frekvenci.
Dnes můžeme prozkoumávat biliony
frekvenčních kanálů, což nám otevírá nové možnosti a zároveň odstraňuje některé dohady. Víme také, že
téměř kolem všech hvězd obíhají
planety – v šedesátých letech to byla
pouhá naděje. Když objevila astronomka Jocelyn Bell v roce 1967 první pulzar, pojmenovala ho spolu se
svými kolegy „LGM11“ ,resp. „Malý
Zelený Muž.“ Nakonec ale vědci přišli s jeho přirozeným vysvětlením.
A dnes máme FRB, vysoce energetické radio pulsy, které trvají pouze
pár tisícin sekundy. Nevím ale o žádném astronomovi, který by věřil, že
pocházejí opravdu od mimozemské
civilizace.
Nicméně existuje důvod být
optimistický. Astronomové pátrali
po známkách vyspělých civilizací za
hranicemi Země po více než půlstoletí, výzkumy byly ale občasné; pokryli
jsme jen zlomek hvězd naší galaxie.
Všichni víme, že výpočetní technika
se stává levnější každým dalším rokem, a to má pro SETI důsledky. Tak
jako si dnes můžete za stejné peníze
koupit mnohem výkonnější laptop
než o rok dříve, stejně tak dělá vývoj
výpočetní techniky SETI průzkumy
každým rokem mnohem silnější.

Jsou zde ale i jiné možnosti,
jež začínáme teprve objevovat. Nezačali jsme ještě ani projekt přenášení zpráv v časových rámcích staletí
či milenií – vhodný cíl pro civilizace
žijící velice daleko od nás.
Minulé půlstoletí našeho výzkumu bylo pozoruhodné. Je to však
nic v porovnání s tím, co můžeme
očekávat v příštích padesáti letech.

„Astronomové
pátrali po
známkách
vyspělých
civilizací za
hranicemi
Země po více
než půlstoletí,
výzkumy byly ale
občasné; pokryli
jsme jen zlomek
hvězd naší
galaxie.“
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Saláty
v pOlicích?
Nadeje
pro Zemi
Text: Tereza Matějková

Třicetimetrové regály, ve kterých rostou saláty,
ředkvičky nebo kukuřice. S myšlenkou vertikálního zemědělství přišel doktor Dickson Despommier
před sedmadvaceti lety a od té doby se ji snaží šířit
do světa. Se svou osvětou, která podle něj může
zachránit planetu, přijíždí i do Olomouce.

Co je vertikální zemědělství a jak
tato myšlenka vznikla?
Vertikální zemědělství je vícepodlažní technologicky vyspělý
skleník. Tato myšlenka vznikla v roce
1999 v rámci mých přednášek na
téma zdravotnické ekologie na Kolumbijské univerzitě.

„Věřím, že
vertikální
zemědělství
může být
budoucností.“

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi vertikálním zemědělstvím a zemědělstvím klasickým?
Veškeré plodiny, které jsou
pěstovány vertikálně, rostou v uzavřeném prostoru, přičemž takto
pěstované plodiny nepotřebují pro
svůj růst půdu. Jedná se zejména
o hydroponie (rostliny pěstované
v živném roztoku bez půdy), aeroponie (kořeny visí volně ve vzduchu
a živný roztok je na ně rozprašován)
nebo aquaponie (kořeny rostlin jsou
umístěny do nádrže s rybami, které
rostliny hnojí, zatímco je voda přes
kořeny filtrována, takže ryby žijí
v čisté vodě bez dusíkatých látek).
Klasické venkovní zemědělství musí
pro svou produkci využívat půdu,
hnojiva, herbicidy a pesticidy. To
vertikální zemědělství nepotřebuje.
Využívá jen živných roztoků a spotřebuje o 70-90 % méně pitné vody
než je tomu u běžného zemědělství.
Rozdílů je samozřejmě víc, ale tyhle
jsou nejdůležitější.

Co dalšího je pro vertikální zemědělství nutné?
Využívají se moderní zemědělské technologie, jako jsou například speciální LED lampy, které
umožňují produkovat plodiny po
celý rok. Pro vertikální zemědělství
lze využít budovy, které byly postaveny k tomuto účelu, ale zcela běžné
je přizpůsobování starších budov,
jako jsou například opuštěné sklady.
Jaké jsou ekologické aspekty
vertikálního zemědělství? Je to
podle vás budoucnost?
Jelikož vertikální zemědělství
využívá jen velmi málo vody, neprodukuje v podstatě žádný škodlivý zemědělský odpad. Navíc je i mnohem
efektivnější než klasické zemědělství.
Jeden hektar ve speciálním skleníku
vyprodukuje stejné množství plodin
jako deset hektarů na poli. Věřím, že
vertikální zemědělství může být budoucností, a to minimálně v oblastech městských zástaveb. V takovém
případě se jedná o takzvané městské
zemědělství.
Může být vertikální zemědělství považováno za řešení hladu
a hladomorů ve světě?
Pokud by byl vytvořen dostatek vertikálních farem na správných
místech, tak určitě ano.

Pokud by se vertikální farmy staly dominantním zemědělským
systémem, co by se změnilo po
ekonomické stránce?
V tuto chvíli se globální potravinový systém ocitá na okraji propasti a není nadále ve své podobě
udržitelný. Tím, že vertikální farmy
vznikají zejména v městských zástavbách, je možné určovat, jaké druhy
a množství plodin se budou pěstovat podle potřeby dané komunity.
Takový přístup by pak mohl vést
k demokratizaci celého systému.
Lze postavit vertikální farmu
kdekoli na světě? Nebo existují
nějaké překážky?
Zapotřebí je pouze zdroj pitné vody a budova, kde může farma
vzniknout. Technologické vybavení
a živné roztoky pro hydroponické
a aeroponické rostliny pak mohou
být získány z komerčních zdrojů,
které se zabývají jejich produkcí.
Co je hlavním důvodem rostoucího zájmu o vertikální
zemědělství?
Důvodů je mnoho. Narůstající
počet potravinových alergií, přírodní
katastrofy, které způsobují nedostatek potravin (tsunami či zemětřesní
apod.), zvyšování cen potravin způsobené neúrodou (například z důvodu rychlé změny klimatu).

Jaká je budoucnost vertikálního
zemědělství?
Pokud navštívíte mou přednášku v rámci Academia Film Olomouc, určitě se to dozvíte!

Science pop
Text: Robert Jaworek

Populárně vědecký film je bezesporu
jedním z nejprogresivnějších způsobů vzdělávání, který dokáže spolehlivě zaujmout i masy. Důkazem
budiž rok od roku rostoucí návštěvnost Academia Film Olomouc; loni
se akreditovalo rekordních 5 800 diváků. Důležitost filmového média si
uvědomují ale také sami vědci. Svůj
festival pořádá například Evropská
agentura pro jaderný výzkum CERN
či Polytechnické muzeum v Moskvě.
Stále větší procento populárně vědeckých snímků přitom využívá při
natáčení nejmodernějších technologií a formálně vytříbených postupů,
díky nimž se čím dál více přibližují
kvalitám hollywoodských produkcí.
Předloňští
Pidiobři
BBC
zprostředkovali

britské
pomocí

vysokorychlostních kamer s ultra vysokým rozlišením a díky 3D kamerám
vhled do životů čipmanka a křečka
prériového naprosto revolučním
způsobem. Uchvacující však nebyla
pouze technologická stránka filmu,
ale také jeho narace. Díky podmanivé doprovodné hudbě a komentáři působilo hlodavčí dobrodružství
místy až jako klasický western.
Letos uvede AFO ve středoevropské
premiéře unikátní počin oscarového režiséra Louieho Psihoyose, Racing Extinction, jenž bojoval o cenu
akademie v kategorii Nejlepší píseň.
A aby také ne, když se pod jeho
soundtrack podepsal jeden z nejúspěšnějších skladatelů filmové hudby všech dob Josh Ralph. Racing Extinction vybízí k zamyšlení se nad

„V posledních
letech u nás
rostou science
centra jako
houby po dešti:
loni otevřená
Pevnost poznání
v Olomouci,
Svět techniky
ostravských
Vítkovic či
liberecká
iQLANDIA…,
abychom
jmenovali alespoň
pár.“

moderním způsobem života a jeho
katastrofálními důsledky na životní prostředí v podobě rozsáhlého
a stále se stupňujícího vymírání živočišných a rostlinných druhů. Celosvětovou pozornost médií upoutal
přitom již během svého natáčení.
Tvůrci filmu přizvali ke spolupráci
environmentální aktivistku a úspěšnou závodnici NASCAR, Leliani Münter. Ta se proháněla ulicemi amerických měst ve speciálně upraveném
elektrickém autě Tesla a promítala
na fasády domů uhrančivě krásné
záběry ohrožených zvířat. Šlo však
o pouhý začátek show. Prvního srpna 2015 proměnila spektakulární
několikahodinová projekce Empire
State Building v jedno obrovské zářící varování lidské populaci: začněme
jednat, jinak brzy vymýtíme 50 procent všech zvířat a rostlin na Zemi!
Nejsou to ale pouze filmy, které atakují naši pozornost, vybízejí nás ke
kritickému myšlení a společenské
angažovanosti. Populárně vědecké festivaly oživují veřejnou debatu
o světě kolem nás také skrze přednášky či diskuze. Loni olomoucké
kino Metropol doslova praskalo ve
švech, když se zde na pódiu setkali
dva velikáni současné vědy, Richard
Dawkins a Lawrence M. Krauss. Ten
v rámci již sedm let trvajícího projektu The Origins debatoval nedávno na Arizonské státní univerzitě například také s Johnnym Deppem; řeč

přišla na lidskou kreativitu. Veškeré
dialogy Krausse nejenom s předními osobnostmi světové vědy jsou ke
zhlédnutí na YouTube. Věděli jste, že
svůj kanál zde má i NASA? Je na něm
nahráno přes dva tisíce videí pojednávajících o objevování vesmíru.
Pokud vás zajímá spíše, jací mikrobi
žijí na vašich kontaktních čočkách,
pusťte si Gross Science americké televizní producentky Anny Rothchild.
Ostatně pop-vědeckými kanály se to
na YouTube jenom hemží, takže si
vybere každý.
Stejně tak si de facto každý může
ohmatat vědu vlastníma rukama,
a to nejen v ČR. V posledních letech
u nás rostou science centra jako
houby po dešti: loni otevřená Pevnost poznání v Olomouci, Svět techniky ostravských Vítkovic či liberecká iQLANDIA…, abychom jmenovali
alespoň pár. Interaktivní exponáty
lákají ke hře zvídavce všech věkových
kategorií, až kolikrát člověk nestihne projít vše během jedné návštěvy.
Každé science centrum má navíc svá
specifika; kupříkladu lineckou Ars
Electronicu lze po setmění roztančit
barvami do rytmu vaší oblíbené písně z iPodu. Svět popularizace vědy je
bezmála stejně tak barvitý jako věda
samotná a AFO je ideálním vstupem
do jeho dobrodružství – pravidelně
z něj totiž nabízí to nejlepší.
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