Week of Life - “ŽIVOT NA PLANETĚ ZEMI OČIMA JEJÍCH OBYVATEL“
Week of Life je jedinečné internetové médium, prostřednictvím kterého se můžou “obyvatelé naší planety”
lehce zapojit do největšího dokumentárního projektu všech dob - foto archivu lidstva!
Základním stavebním kamenem českoamerického projektu je časový úsek jednoho týdne v životě jedince,
který zachytí každý den v devíti fotografiích pořízených v průběhu dne. Autor projektu považuje jeden týden
za nejcharakterističtější časový úsek pro člověka z pohledu různorodosti jeho konání a chování. Týden, který
čítá sedm dní, z nichž každý má pro nás jiný význam, jiný barevný nádech, jinou vůni, jiný smysl a jinou
intenzitu energie, je jakýmsi základním časovým článkem života. Lidské konání je chtěně či podvědomě
tomuto úseku nastaveno, a proto má obrazová reportáž z něj složená největší výpovědní hodnotu.
Každý účastník, který přispěje svým týdnem, se tak stává originálním článkem v nekonečné mozaice lidské
originality a nezapomenutelným spoluautorem celého dokumentárního projektu, gigantické fotoknihovny
lidstva ve 21. století.
Cílem projektu je poznat životy lidí na naší planetě, a to lidí různých národností, profesí, věku, nehledě na to,
zda svůj život považují za zajímavý či nudný. Pilířem projektu je filozofie, že každý život je originální a
zajímavý, zejména pak pro někoho, kdo žije ve zcela jiné části zeměkoule. Pro zapojení do tohoto projektu je
zapotřebí pouze vlastnit fotoaparát a mít chuť dívat se jeden týden svého života na svět skrz hledáček
fotoaparátu. Z tohoto pohledu může být projekt velice zábavný a mnohdy i poučný, ale hlavně se stává
sociologickou sondou do našich niter. Projekt tímto nabízí nejen fascinující a necenzurovanou reportáž ze
života lidí na celé planetě, ale také dává možnost poznávat a porovnávat životy lidí, jež od sebe dělí nejenom
vzdálenost, ale i životní postoj.
Oficiální spuštění projektu se uskuteční v září 2009 na webové adrese www.weekoflife.com. Projekt bude
spuštěn v deseti jazykových verzích, přičemž tento počet se během následujícího roku zdvojnásobí.
Vzhledem k tomu, že jeden za zakladatelů projektu je Čech, web bude i v českém jazyce. Narozdíl od jiných
komunitních sítí není však cílem projektu upoutat lidi k monitorům, ale naopak je pobídnout, aby si
uvědomili, jak pestrý je život kolem nich a vydali se mu vstříc. Není cílem strávit co nejvíce hodin na
internetu, ba naopak. Dle slov autora: „Chceme lidi odtáhnout od internetu, vyhnat je ven, aby žili a bavili
se, a pak na internetu strávili pouze dobu nutnou na to, aby se o svůj život podělili s ostatními.“ Cílem je
kvalitní obsah, jenž vytváří uživatelé sami a který má bezesporu velký vzdělávací charakter.
Week of Life však lidem nabídne i možnost poznávat účastníky projektu blíže, sdílet své zážitky a dojmy a
vytvářet tak jednu velkou lidskou rodinu. Na osobní kartě uživatele bude možné komunikovat se světem
Week of Life stejně kvalitně, jako je to u jiných všem dobře známých komunitních sítí.
V neposlední řadě bude několikrát do roka vycházet tištěný časopis Week of Life, který bude obsahovat to
nejzajímavější z projektu, rozhovory, fotoreportáže, profily a tématické články. A jako třešnička na dortu by
měla být každoročně vydávaná kniha složená z 56 nejzajímavějších týdnů z celého světa, které budou
dohromady tvořit jeden rok.
Inspirací celému projektu byla kniha One Year of My Life in 3285 Pictures by Adolf Zika, která vznikla ve
spolupráci se společností Leica. Umělecký fotograf, režisér a producent Adolf Zika si dal za cíl po dobu
jednoho roku dokumentovat svůj každodenní život v devíti fotografiích denně. Tři roky od původní myšlenky
přichází s projektem Week of Life.

