Praha 20. března 2015

Můj svět zázraků– videomapping poprvé na budově
budov Akademie věd
vě ČR
Akademie věd České republiky(AVČR)
republiky
v letošním roce slaví 125 let od založení své první
předchůdkyně – České akademie císaře Josefa pro vědy, slovesnost a umění. K tomuto jubileu
AVČR
ČR připravila řadu akcí, jejichž cílem je popularizace vědy mezi širokou veřejností.
K nejzajímavějším patří videomapping „Můj svět zázraků“ promítaný na budovu Akademie věd na
n
Národní třídě v Praze v neděli 22. března od 20.00 hod. V průběhu roku pak budou oslavy
připomínat další akce, například několik výstav pořádaných ve spolupráci s Národním muzeem,
Národní galerií a dalšími významnými partnery.
ideomapping „Můj svět zázraků“se budepromítat
budepromítat na hlavní budovu Akademie věd ČR
Nejbližší akce - videomapping
na Národní třídě (naproti Nové scéně Národního divadla)v
divadla)v neděli22. 3. 2015 od 20:00 do 22:00 hod.
Jee výjimečný nejen svou délkou – přes 13 minut – ale také rozsahem. Tato zatím nejširší promítací
plocha v Praze zabírá 90 metrů na šířku a 20 metrů na výšku.
Unikátní podívanou, díky které budou diváci moci nahlédnout do tajemných zákoutí lidské mysli a
vědy a která představí budovu AVČR jako proměnlivý
proměnlivý organismus plný života, pro Akademii věd ČR
připravila, navrhla a koordinovala Mgr. Lenka Vinická ve spolupráci s Martinem Kubovčiakem.
Skupina animátorů ve složení Ati (Cirque Garuda), Michal Kotek, Petr Krejčík a František Effenberger
Zouzal rozvinula základní koncept a vytvořila 3D animace. Hudební skladateléé Gabriela Al Dhábba a
Martin HiffiHoffer
ffiHoffer vytvořili autorské hudební dílo umocněné zvukovými efekty, jež jsou
neoddělitelnou součástí kvalitního videomappingu.Záštitu
videomappingu.Záštitu nad videomappingem převzal starosta
Městské části Praha 1 pan
n Ing. Oldřich Lomecký.
Akademie věd ČR připravuje pro širokou veřejnost také další akce, v průběhu roku bude například
otevřeno několik výstav. Na jejich realizaci Akademie věd ČR spolupracuje s významnými partnery –
Národním muzeem, Národní galerií, Národním
Náro
technickým muzeem, Národní technickou knihovnou a
dalšími. Pražští i mimopražští zájemci o vědu ve všech jejích podobách se mohou těšit také na
putovní výstavu, která se mezi květnema
květnem listopadem 2015 objeví na náměstích a dalších veřejných
prostranstvích šesti velkých měst. Generálním partnerem 125. výročí Akademie věd se stala skupina
PPF.
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Poznámka pro editory:
Akademie věd České republiky byla zřízena zákonem č.283/1992 Sb. jako český nástupce dřívější
Československé akademie věd. Je soustavou 54 veřejných výzkumných pracovišť.
pracovišť Pracuje zde více
než 8000 zaměstnanců, z nichž více než polovina jsou badatelé s vysokoškolským vzděláním.
Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum
výzku v širokém
spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum - ať již svou povahou
vysoce specializovaný nebo interdisciplinární - usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni,
respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti
společnosti a domácí kultury. Pracoviště Akademie věd
se podílejí na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských
studijních programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na vysokých školách. Akademie
též rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem. Řada společných mezinárodních
projektů i výměny pracovníků se zahraničními partnerskými institucemi upevňují zapojení české vědy
do mezinárodního kontextu.

Přehled akcí k 125. výročí Akademie věd:
Videomapping
pping „Můj svět zázraků“ (Národní třída v Praze, 22. 3. 2015)
Výstavy:
„Věda a technika.
ika. Dobrodružství, které vás bude bavit!“ (Národní technické muzeum, 4. 3. 2015 – 19.
7. 2015)
„Botanické příběhy“ s podtitulem „Svět rostlin – od poznání k využití“ (Botanický
otanický ústav AV ČR, v. v. i.
a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., 30. 4. 2015 – 13. 9. 2015)
„Věda – národ – dějiny“ (Národní muzeum, 17. 9. 2015 – 7. 2. 2016)
"Cesty mohou býti rozličné", podtitul "Výstavy současného výtvarného umění v ústavech Akademie
věd" (Národní technická knihovna, 30. 9. 2015 – 31. 10. 2015)
Putovní exteriérová výstava „Umění vědy“, podtitul "125 let Akademie věd" (Brno,
Brno, Ostrava, Olomouc,
Jihlava, České Budějovice, Praha - květen až listopad 2015)
Výstava „Smysl pro umění: umělecké ikony v České akademii věd a umění“ (Národní galerie, 22. 10.
2015 - 10. 1. 2016)

