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Pierwsza w świecie galeria botanicznej sztuki
Na ok. 200 tys. eksponatów składają się własne zbiory Królewskich Ogrodów Botanicznych oraz
kolekcja Shirley Sherwood, która po 1990 r. zgromadziła prace ponad 200 współczesnych artystów
z 30 krajów. Nowa galeria nosi jej imię.

Obie kolekcje były dotychczas przechowywane w szufladach i pudełkach i udostępniane tylko
wąskiemu gronu badaczy. Poszczególne eksponaty pokazywano na okolicznościowych wystawach
w bibliotece Ogrodów, ale nigdy tych najrzadszych, do których należy m.in. rysunek korzenia
mandragory z XV w. W galerii sztuki botanicznej wystawione są też rzadkie prace austriackiego
artysty Franza Bauera, który w XVIII w. korzystając z prostego mikroskopu narysował ziarnko
kwiatowego pyłku. Dokonane w 200 lat później za pomocą potężnego mikroskopu oględziny takiego
samego ziarnka pyłku wykazały, iż jest ono identyczne z tym narysowanym przez Bauera.
Pokaźna część kolekcji pochodzi z czasów Brytyjskiego Imperium, gdy dowódcy wojskowi i urzędnicy
zlecali lokalnym artystom z Indii i Afryki rysowanie okazów miejscowych gatunków drzew, roślin lub
kwiatów. Rysunki te zabierali ze sobą do Anglii na pamiątkę lub by pokazać rodzinom i znajomym.
- Ponieważ jedna czwarta gatunków flory zagrożona jest wymarciem w najbliższych 50 latach,
Ogrody mają do odegrania ważną rolę w inspirowaniu działań na rzecz ich konserwacji
i zabezpieczenia - powiedział prasie Christopher Mills, dyrektor archiwów i biblioteki w Kew.
Kierownictwo Królewskich Ogrodów Botanicznych zleca artystom zilustrowanie ok. stu roślin
w ciągu roku. Są to zarówno rośliny całkiem nowe, jak i znane, w których naukowcy odkryli aspekty
strukturalne wymagające nowej wizualnej dokumentacji. Mills uważa, iż zawsze będzie istnieć
potrzeba ilustracji botanicznej, ponieważ jest ona nie tylko dokładniejsza niż fotografia, ale także
uznanym gatunkiem sztuki.
PAP/Onet.pl
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Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej
zachorować na serce
W szczególności problem ten dotyczy młodych kobiet.
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Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w
oczach
Znaczące nieprawidłowości w gałkach ocznych osób z ciężką postacią COVID-19 odkryli radiolodzy.
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Jedna na pięć osób ma mutację, która
pomaga przetrwać zimno
Prawie 20% osób ma niedziałający gen odpowiedzialny za produkcję w mięśniach białka
alfa-aktyniny-3.
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Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie
krwi
Odkryli naukowcy z Cedars-Sinai Smidt Heart Institute (USA).
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Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem
Wiązać się może z uzależnieniami, depresją, agresywną jazdą samochodem, hazardem.
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23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z
Depresją
Celem dnia jest zwiększenie świadomości na temat tego schorzenia, jego objawów, konieczności
diagnozowania i leczenia.
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Styl życia w ciąży wpływa na geny dziecka
Międzynarodowy zespół wykazał związek między ruchem i dietą, a działaniem genów płodów.

18-02-2021

Osoby narcystyczne mniej chętne do
przestrzegania dystansu
Narcyzi są mniej skłonni do samoizolacji.
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