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Cestuje… lieta po svete, filmuje, fotografuje, zo zeme
aj z oblakov. Adrian Warren. Biológ, fotograf, filmár, pi-
lot... skvelý človek, sympatický a príjemný spoločník,
priateľ a ochranca prírody. V rokoch 2002 a 2003 bol
členom medzinárodnej poroty filmového fes tivalu Envi-
rofilm. Minulý rok na fes tivale súťažil s filmom Gorily
môjho starého otca ((The Gorillas of my Grandfather) a
tento rok opäť zasadne do poroty. Adrian War ren je Ang-
ličan a Anglicku venoval aj svoju najnovšiu knihu. Aj o
nej hovorí v rozhovore pre Enviromagazín.

Je o vás známe, že ste prešli už t akmer celý svet. Kde ste
s kamerou a fotoapar átom boli v poslednom období?

V minulom roku som bol dvakrát v Južnej Amerike.
Pr výkr át filmovať sériu dobrodružných dokumentov o
„S tratenom svete” stolových venezuelských hôr, a potom
v Guinei, kde som viedol environmentálny prieskum.
Obidve cesty som realizoval z o vzduchu aj na zemi. Zdo-
kumentoval som devastáciu spôsobenú baníctvom
v Hornom Mazaruni, kde or tuť otrávila rieky, čo spôsobi-
lo množstvo pr oblémov pôvodným obyvateľom, Indiánom
kmeňa Akwaio.

Prednedávnom vám vyšla kniha Anglicko – z výšky. Ako dlho
vám trvalo, kým ste nazbierali mat eriál na túto za-
ujímavú a príťažlivú publikáciu?

Celý projekt trval tri roky. Lietali sme nad
Anglickom v rôznych ročných obdobiach na
lie tadle Cessna 182, ktoré máme doma
v Somersete. Kým som  ho riadil, väčšinu
obrázkov naf otil môj partner Dae Sasit orn.
Zos trojili sme špeciálne vybavenie, aby sme
mohli vykloniť f otoaparát z okna lie tadla po-
čas letu. Pos tupne sme zozbierali zaujíma-
vý archív pohľadov zhora na jednotlivé časti
Anglicka. Pri výbere snímok sme boli dosť
nároční. Kniha je totiž časový uzol. Chceli
sme dať do kontr astu znaky moderného
ľudstva a dávnych čias na tvári Zeme a his-
torické pamätihodnosti, ktorých pôvod je
starší ako 5 tisíc rokov. Zo vzduchu vyzera-
jú omnoho lepšie.

Na čom ter az pracujete?
Práve dokončujem kni-

hu o his tórii objavovania
Stolových hôr vo Venezu-
ele. Je to územie, ktoré
som už navštívil s množ-
stvom vedeckých expedí-
cií. S tolové hory sú jednou
z posledných neobjave -
ných oblas tí Zeme,
s faunou a flórou, ktorá je
zväčša endemická. Pripra-
vu jem tiež pohľad z výšky
na Wales a Škótsko,
v podobe le teckých sní-
mok z môjho lietadla. Prá-
ve kompletizujeme projekt
o zámkoch v Škótsku.

Máte určit e veľa rôznoro-
dých zážitko v. Čo v ám
v poslednom čase urobilo naj-
väčšiu radosť?

Najlepšia vec, aká sa

stala v mojom súkromnom živote, je na-
rodenie môjho syna Luka v januári minu-
lého r oku.

Adrian W arren (Veľká Británia) – Ako
kameraman, producent a vedúci filmo-
vého štábu pr acoval v mnohých kraji-
nách sveta pre BBC Natural History Unit.
V súčasnos ti sa venu je najmä práci vo
vlas tne j spoločnosti LAST REFUGE.
Takmer š tyridsať roko v cestu je
s fotoaparátom a kamerou po vzdiale-
ných a čas to nepoznaných kútoch sve-
ta,  filmuje voľnú prírodu, zaoberá sa
antropológiou, skúmaním krajinných eko-
systémov. Zaží va dobrodružstvá a je sved-
kom mnohých zmien, ktoré sa na tejto
Zemi udiali a de jú. Cieľom jeho spoločnosti
je pros tredníctvom fot ogr afií, f ilmov
a webovej s tránky (www.lastrefuge.co.uk)
dokumentovať a archivovať miznúci prí-

Miznúci prírodný svet objektívom
Adriana Warrena

rodný svet, apelovať na ver ejnosť
a vyzývať ju k jeho ochrane. Prednedáv -
nom dokončil film o Horských gorilách a
chystá sa na f ilm o orangutanoch, a to
v spolupráci s Borneo Orangut an Survival
pr ogramom v Indonézii. S indiánskym
kmeňom Waorani v Ekvádore realizu je pro-
jekt, ktor ý začal v roku 1983.  Novinkou
je jeho kniha Anglicko – z výšky (England
– an aerial view), kto rú vytvoril
v spolupráci s  Dae Sasit ornom. 450 letec-
kých snímok dokumentuje históriu meniacej
sa anglickej krajiny. V súčasnosti dokončie-
va knihu o histórii a skúmaní tepuis, vene-
zuelského „S trateného raja”. Spoločne s
Emiliom Perezom zostavujú pr e knihu aj sé-
riu máp toht o magického miesta.

Adrian Warren vlastní Arriflex filmovú techniku a jeho
spoločnosť Lastrefuge vykonáva kompletnú filmovú pro-
dukciu. Navrhol a vytvoril špeciálny systém filmovania z
lietadla, ktor ý používa  vo vzdialených častiach sveta na
získavanie leteckých snímok. Systém je certifikovaný  prí-
slušnými leteckými úradmi a Cessna letectvom. Ako fo-
tograf pracuje najmä so stredným f ormátom 6 x 6 cm,
používa fotoaparáty značky Hasselblad (35 mm). V jeho
osobnom f otografickom archíve sa nachádza viac ako
stotisíc snímok so širokospektrálnym záberom, od sní-
mok voľnej prírody, krajiny, až po ľudí. Jeho fotografie sa
ob javujú po celom svete v knihách, časopisoch, v rekla-
mách, na plagátoch, kalendároch, pozdravoch a v podo-
be ďalších produktov.

Medzi mnohé ocenenia, ktoré Adrian Warren získal,
patrí štipendium Winstona Churchilla, medaila Cherry
Kearton od Kráľovskej geograf ickej spoločnosti
v Londýne, cena Genesis od Ark Trust f or Conservation.
Filmové ceny zahŕňajú International Prime T ime Emmy a
Golden Eagle Award z New Yorku.

Anna Gudz ová

Adrian Warren so synom Lukom

Prebal W arrenovej knih y Anglicko – z výš ky

Letecká snímka hory R oraima bude v pripravovanej knihe
o histórii objavovania Stolových hôr vo V enezuele




