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Sztuka i nauka

Jaki pożytek mamy
z nauki i ze sztuki?
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połeczeństwo traktuje te dziedziny jako użyteczne, stosowane, a tak niekoniecznie musi być. Angielski matematyk George Boole, żyjący w XIX wieku, jest znany przede wszystkim jako twórca
algebry dwuelementowej. Dlaczego zajął się zbudowaniem pojęć zupełnie nieużytecznych w czasach,
w których żył? Nie mógł przewidzieć, że tworzy podwaliny pod logikę dwuwartościową, stosowaną dziś
w każdym komputerze.
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Co różni dzieło malarskie od osiągnięcia naukowego? Według artysty Adama Wsiołkowskiego naukowiec odkrywa byty istniejące, a byty artysty malarza są wskrzeszane z niebytu. Nie tylko nauka ze sztuką powinny się zauważać. Ten brak uwagi wśród architektów i urbanistów zaprowadził nas do zabrukowania rynków miast i pozbawienia ich zieleni i wody. Teraz dochodzi do wymuszonej rewitalizacji. Co różni naukę od sztuki? Co mają wspólnego? Na te i podobne pytania znajdziemy odpowiedzi
w tym numerze „Akademii”.
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Światła meduz
Bioluminescencja to zdolność żywych organizmów do emitowania światła bez wytwarzania ciepła. Odkrycie białka GFP w meduzie
otworzyło drogę m.in. do futurystycznych projektów, takich jak modyfikacja genetyczna drzew w celu oświetlenia miast. GFP jest
stosowany w genetyce i medycynie jako marker. Instalacja artystyczna na Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik
została wykonana z tysięcy probówek, które tworzą biomorficzne formy. By uzyskać efekt świecenia, użyto zielonego białka
fluorescencyjnego. Eksperyment ukazuje potencjał natury.
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