
 

Obraz, věda, umění, aneb co nás může naučit sledování života rostlin 

Jak tenká je hranice mezi vědeckým zobrazením a výtvarným uměním? A nakolik je naše poznání 

přírody vůbec závislé na obrazech? Odpověď na tyto a podobné otázky může představovat dílo 

brněnského profesora botaniky a průkopníka vědecké kinematografie Jana Calábka. V rámci 

filmově–přednáškového večera nazvaného Obraz versus biologie budou mít diváci příležitost 

zhlédnout nejen dva z krátkých snímků tohoto autora, ale vyslechnout si také doprovodné přednášky 

kurátorky Pavlíny Vogelové a pedagožky a ilustrátorky Magdaleny Chumchalové. Akce pořádaná 

Platformou pro studium vizuální kultury Fresh Eye ve spolupráci s cyklem Dokumentární pondělí kina 

Světozor se odehraje v pondělí 16. 12. 2019 od 18:30 v malém sále kina Světozor. 

 

 

 

Botanik, vědec, pedagog, profesor. Jan Calábek (1903–1992) zasvětil svůj život vědeckému zkoumání 

převážně rostlinné říše. Pro své bádání si ovšem Calábek zvolil v té době ojedinělou metodu, a to 

vědeckou kinematografii. Stal se tak jedním z průkopníků na tomto poli, společně takovými osobnostmi 

jakými byli Lucien Bull, Étienne-Jules Marey, Wilhelm Pfeffer nebo Calábkův dlouholetý kolega Vladimír 

Úlehla. 

Své časosběrné filmové snímky, jichž mezi lety 1928 až 1988 natočil na pětapadesát, Jan Calábek 

využíval nejen jako vědeckou metodu výzkumu fyziologie rostlin, ale také jako populárně-naučné 

a výukové materiály při vlastní výuce na středních a vysokých školách. Zároveň jsou však tato jedinečná 

díla ukázkou těsného prolínání vědeckých, filmových a uměleckých přístupů k zobrazování okolního 

světa. 

Během filmově–přednáškového programu Obraz versus biologie pořádaného Platformou pro studium 

vizuální kultury Fresh Eye budou divákům promítány dva z Calábkových krátkých filmů z unikátních 

35mm kopií, které jsou zároveň řazeny k těm nejvýznamnějším: Pohyby rostlin (1955, 16 min) a Starý 

smrk vypravuje (1947, 11 min), jenž je prvním samostatným autorovým snímkem.  

Projekce filmů svou přednáškou uvede Pavlína Vogelová, autorka publikace o Janu Calábkovi (NAMU, 

2013) a kurátorka výstavy Jan Calábek: věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků (Moravská 

galerie, 2013). Na závěr večera pak o praxi ilustrátorky vědeckých knih promluví Magdalena 

Chumchalová, která mimo jiné spolupracovala s nakladatelstvími Academia, Vutium nebo Petrov 

a v letech 1998 až 2018 pravidelně kreslila odborné ilustrace k článkům v přírodovědném časopise Živa. 

Filmově-přednáškový večer se bude konat v pondělí 16. 12. 2019 od 18:30 v malém sále kina Světozor. 

Vstupenky na projekci je možné zakoupit přes on-line systém kina Světozor. 

http://fresh-eye.cz/
https://www.kinosvetozor.cz/
https://www.kinosvetozor.cz/


 

Další informace o programu lze nalézt na stránkách Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye 

nebo na facebooku. 

 

Kontakty:  
Anna Dorňáková (komunikace s médii) 
E: anna@fresh-eye.cz 
M: 732 641 629  

 
Andrea Průchová Hrůzová (dramaturgyně platformy Fresh Eye) 
E: andrea@fresh-eye.cz 
M: 737 804 449 
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