
Monday 20 March 2017
SCIENCE:FILM FORUM

16.03 –
26.03. 17



Hvordan formidler vi videnskab i levende billeder? Kan nye relati-
oner på tværs af film- og forskningsverdenen ændre (vores syn) på 
verden og os selv? Og kan vi skabe endnu tættere bånd mellem de 
to brancher i produktionen af film om videnskab? Det er nogle af 
de emner, som vores nye brancheinitiativ SCIENCE:FILM FORUM 
2017 beskæftiger sig med i år. 

I programmet har vi valgt at sætte fokus på de to overordnede 
temaer BIOLOGIEN og KATALYSEN, som vi i dialog med forsker-
ne mener har relevans som materiale til en dokumentarfilm. Men 
det er kun med Jeres interesser, historier og vinkler, at dagens 
emner bliver håndgribelige og virkeliggjort i levende billeder.   
 
Vi glæder os til at dele det hele med Jer. 

Program

14:30
 
14:45-15:30  
        
15:45-16:15

15:45-16:15

16.15-16:45

16:45-17:30 

Velkomst ved Lundbeckfonden og CPH:DOX

Case Studies
        
Pause

Pitch: Biologien

Pitch: Katalysen

Networking med bobler

Canadiske Mila-Aung Thwin, filmfotograf Van Royko 
og plasmafysiker Mark Henderson vil præsentere de-
res samarbejdserfaringer med udgangspunkt i CPH: 
DOX’s europæiske premiere på Let There Be Light fra 
vores videnskabsprogram Before And After Science 
på dette års festival. Dokumentarfilmens omdrej-
ningspunkt er det gigantiske forsøgscenter for fusi-
onsenergi ITER i Frankrig. 

Den polske samtidskunstner Norman Leto har i fem 
år arbejdet intenst med visualiseringer af videnska- 
beligt materiale, der har involveret alt lige fra kvantefy-
sik til molekylærbiologi. Han giver med eksempler fra 
sin eksperimentalfilm Photon - der har verdenspremi-
ere på CPH:DOX - et indblik i, hvorfor han synes, det at 
animere videnskabeligt arbejde filmisk er en undervur-
deret disciplin med stort kunstnerisk potentiale.  

De danske multimediejournalister Sven Johanne- 
sen, Lasse Wamsler og Sune Gudmundsson vil præ-
sentere deres tætte samarbejde med forskere i re-
searchfasen til deres prisbelønnede Al Jazeera/
El País-webdokumentar Drowning Megacities, der 
håndgribeliggør et komplekst videnskabeligt emne: 
klimaforandringer som geografisk, politisk og huma-
nitært problem.

  
Let There Be Light (2017) 

  
Photon (2017)

  
Drowning Megacities (2015)
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Professor Kurt Jacobsen fra Copenhagen Business 
School har forsket i og dokumenteret katalysatorens 
betydning for dansk industri med udgangspunkt i 
den danske industrigigant Haldor Topsøes første ke-
mieksperimenter i 1940erne. En opfindelse, der før-
te til en verdensrevolution i måden vi sidenhen førte 
landbrug på, og dermed også i den måde vi globalt 
set har formået at brødføde flere og flere mennesker 
på. Forvent at se kuriøse arkivbilleder af dansk indu-
strihistorie i et helt nyt lys.

Professor Tom Gilbert og postdoc Kristine Bohmann 
er som en del af The Gilbert Group på Statens Na-
turhistoriske Museum, Københavns Universitet, en 
af de mest velbevarede hemmeligheder i Danmark, 
selvom de er stjerneforskere på den internationale 
scene med forsider i store tidsskrifter som Science. 
Briten Tom Gilbert har siden han kom til Danmark re-
volutioneret DNA-sekventeringsteknikker og været 
med til at ændre på vores forståelse af fuglenes evo-
lution. Forvent at se billeder af, hvordan liv omkring 
os indtager og ændrer vores kroppes udvikling.

Professor Jane H. Nielsen og lektor Jakob Kibsgaard 
fra forskningsgruppen V-SUSTAIN på Danmark Tek-
niske Universitet præsenterer katalyseforskningens 
potentiale som det afgørende energialternativ til 
fossile brændsler. Udnyttelsen af katalyse kan føre 
til en mere bæredygtig udvikling i vores samfunds 
energiforbrug. Forvent at se supermikroskopiske bil-
leder af fremtidens energiteknologi.

En af Danmarks mest virtuose naturformidlere Ras-
mus Ejrnæs fra Bioscience på Aarhus Universitet 
kommer med forskerkumpanen Hans Henrik Bruun 
fra Københavns Universitet for at fortælle om det dan-
ske biodiversitetsprojekt BIOWIDE, der både gør brug 
af klassisk biologisk feltarbejde og citizen science i 
ønsket om at indsamle data, kortlægge og forstå den 
danske biodiversitet. Forvent at se billeder fra felten 
af meget, meget småt og alligevel identificerbart liv 
fra nogle af Danmarks mest artsrige biotoper. 

  
En katalyseret verden

  
Hologenomics og DNAmark

  
Fremtidens katalyse

  
Ecospace

KatalysenBiologien
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