
• Jakým způsobem ovlivnily nové techniky, technologie  
a možnosti zobrazení (např. ultrazvuk) porozumění živému 
organismu? Jak na nové možnosti reagovala veřejnost, pro níž  
se stal zárodečný vývoj „hmatatelnější“? A jak kresby, modely 
a preparáty ovlivňovaly výuku?

• S jakými formami vizuální reprezentace se setkáváme a jak 
proměňují náš vztah k živému? Jak se vývoj plodu a zrození 
(jako moment přechodu z nezjevnosti do zjevnosti) odráží 
v současném umění a vizuální kultuře?

Těmto i dalším souvisejícím tématům bychom chtěli věnovat 
krátké příspěvky (20—30 min), s důrazem na následnou diskuzi, 
jejímž cílem bude propojit umělecký a vědecký přístup. Vítáme 
ovšem i krátké (nejen) debatní vstupy zaměřené na konkrétní 
problémy, případně prakticky laděné workshopy (30—45 min). 
Součástí akce budou rovněž krátké filmové vstupy a komen-
tovaná prohlídka jedné z výstav trienále SEFO 2021 – Human 
Records.

Název a stručnou anotaci příspěvku  
zašlete do 30. 9. 2021 na adresu  
info@vizualita-veda-vnimani.cz. 
Kolokvium proběhne v Mozarteu (Muzeum umění Olomouc), 
možná je jak osobní účast na místě, tak zapojení distanční  
formou. Informace k minulým ročníkům:  
www.vizualita-veda-vnimani.cz. 

Kolokvium organizuje multidisciplinární tým platformy  
Věda–Vizualita–Vnímání ve spolupráci s Academia Film Olomouc 
a Muzeem umění Olomouc v rámci Trienále současného středo-
evropského umění SEFO 2021 UNIVERSUM. 

Těšíme se na setkání!

Srdečně Vás zveme na třetí  
ročník mezioborového kolokvia  
Vizualita             věda             vnímání,  
které se uskuteční 1. 11. 2021
v Muzeu umění Olomouc. 
Pozornost zaměříme na „záhadu zrození“– 
zobrazování embryonálního vývoje nejen 
lidského, ale i zvířecího v časech minulých, 
současných i budoucích. A to jak v rámci 
dosahování a prezentace vědeckého poznání, 
tak v rámci široce pojaté umělecké reflexe 
tohoto tajuplného, o to ovšem poutavějšího 
fenoménu.

Přemýšlení o utváření zárodku procházelo v dějinách různými 
fázemi, které se vzájemně prolínaly. Od převážně deskriptivní 
a spekulativní nauky, přes komparativní a experimentální 
perspektivu až po etablování embryologie jako empirické vědy 
zabývající se zejména interakcí buněk a biochemickými mecha-
nismy uvnitř.

Stejně tak se během staletí posunulo zobrazování utváření 
živého organismu z roviny „pouhé“ textem předávané ima-
ginace k možnosti zobrazení celého procesu početí a růstu 
zárodku prostřednictvím různých technik i médií (kresba,  
film, 3D technologie, ultrazvuk, animace). Přes proměnu metod, 
způsobu tázání i zobrazování rezonují některé otázky kladené 
filosofy a přírodovědci minulých staletí i dnes. V rámci našeho 
přátelského setkání bychom se chtěli zamyslet právě nad 
otázkami týkajícími se vizualizace a „haptizace“ zárodečného 
vývoje, a to prostředky vědeckými i uměleckými. 

Zajímá nás:
• Jak se různé teorie vývoje promítaly a promítají do zobrazo-
vání? Co si představovali myslitelé a přírodovědci pod vývojo-
vým procesem a jak jej vizuálně zachycovali a dnes zachycují?

• Lze na základě analýzy různého přístupu k zobrazování utvá-
ření zárodku pozorovat (r)evoluci v myšlení o živém? Zrcadlí se 
odlišnost přístupu k utváření živého organismu i ve způsobech, 
jakým jej prezentujeme?



• How have new techniques, technologies and options of depic-
ting (e.g. ultrasound) affected the understanding of a living 
organism? How did the laic public react to the new possibili-
ties, when the embryonic development became more „tangi-
ble“? And how did drawings, models and preparations affect 
schooling? 

• What forms of visual representation do we encounter and 
how do they change our relationship to the living? How is 
fetal development and birth (as a moment of transition from 
the invisibility to the obviousness) reflected in contemporary 
art and visual culture? 

To these and other related topics we would like to dedi-
cate short contributions (20-30 min.) with an emphasis on 
the following discussion, the aim of which will be to connect 
the artistic and scientific approach. However, we also welcome 
short (not only) debate entries focused on specific problems, 
or practically oriented workshops (30-45 min.). The event will 
also include short film entries and a guided tour through one 
of the exhibitions of the SEFO 2021 triennial Human Records. 

To apply, send the title and a brief annotation 
of your paper / seminar by 30. 9. 2021 to  
info@vizualita-veda-vnimani.cz. 
The colloquium will take place in the Mozarteum (Olomouc 
Museum of Art), both personal participation on the spot and 
online form of involvement are welcome. Information on  
previous years: www.vizualita-veda-vnimani.cz 

The event is being organized by Visuality–Science–Perception 
interdisciplinary team in cooperation with Academia Film Olo-
mouc and the Olomouc Museum of Art within the Triennial of 
Contemporary Central European Art SEFO 2021 UNIVERSUM.

We look forward to meeting you!

We cordially invite you to the third  
year of the interdisciplinary colloquium 
Visuality             Science             Perception 
which will take place on 1. 11. 2021 
in Olomouc, Czech Republic. 
This time we will focus on the „mystery of 
birth“ - depicting the embryonic development 
of both humans and animals in past, present 
and future times. We are interested in contri-
butions both within the framework of achie-
ving and presenting scientific knowledge, 
as well as within the broadly conceived arti-
stic reflection of this both mysterious and 
attractive phenomenon. 

Thinking about the formation of the embryo has gone through 
various phases in history, which have intertwined with each 
other. From mostly descriptive and speculative doctrine, 
through a comparative and experimental perspective to the 
establishment of embryology as an empirical science dealing 
mainly with the interaction of cells and inner biochemical 
mechanisms. 

Likewise, over the centuries, the depiction of the formation 
of a living organism has shifted from the „mere“ imagination 
based on written information to the possibility of depicting 
the whole process of conception and growth of the embryo 
through various techniques and media (drawing, film, 3D tech-
nology, ultrasound, animation). Despite the change in methods, 
ways of questioning and depicting, some questions posed by 
philosophers and naturalists of past centuries still resonate 
today. As a part of our friendly meeting, we would like to 
reflect on issues related to the visualization and „haptization“ 
of embryonic development, both by scientific and artistic 
means. 

What we are interested in: 
• How have various theories of development been projected and 
how are they still projected into depictions? What did the thin-
kers and scientists imagine under the development process, 
how did they visually capture it and how do they do it today? 

• Is it possible to observe (r)evolution in thinking about 
the living on the basis of the analysis of different approaches 
to depicting the formation of the embryo? Is the difference 
in the approach to the formation of a living organism reflected 
in the ways in which we present it? 


