Najpomalší dvojlist 1
O prvých a pre prvých ľudí v Sphére
Ahojte vy tam vonku!
Pozdravujeme vás a posielame dvojlist - teda rovno 2 jarné správy stadiaľto - zdnu!
V minulom liste sme vám ohlasovali, že umelec Juraj u nás v Synagóge stavia celé tri
mesiace obrovskú skoro-guľu > > teraz prezrádzame, že drevená Sphéra je už istý čas
hotová. Tadáááá…

A už riadne d ĺ ĺ ĺ ĺ h o rozmýšľame o tom, ako vám ju v tomto liste priblížiť.
Je nám od začiatku úplne jasné, že cez slová a fotky, ktorých je na internete už milión,
približovať Sphéru nie je celkom ono. Sphéru Juraj totiž vytvoril, aby sa priamo na mieste aj
zažívala.
Možno sa teraz doma pýtate: Ako sa to robí, že sa niečo zažíva?
My si to predstavujeme napríklad takto: p o m a l y chodíte okolo a ovoniavate ju,
pozeráte sa na ňu celkom zhora a zošuchnete sa po nej ako po obrovskej šmýkačke,
dotknete sa jej dlaňami a cítite drsné alebo hladké drevo, smejete sa v nej, klopete na ňu
prstami, hráte v nej futbal, spievate si z plného hrdla, rýchlobežítedookola.
Dá sa tam aj poležať si v svetelných pásikoch a iných tvaroch, ktoré dovnútra vrhá slnko, či
prespať celú noc... a tak rôzne. Príďte a uvidíte!

Ešte predtým ako vám prezradíme, čím Sphéru - túto obrovskú misku - prvýkrát zaplnil Juraj,
sme úplne zvedaví na vaše šialene-krásne čerstvé nápady a pýtame sa:

Čo by ste v Sphére chceli mať vy? (odpovedať si môžete potichu aj nahlas)

Možno napríklad aj toto?

Riadne dobrá správa je, že naša galéria sa /hurááááá!/ opäť otvára a Juraj do Sphéry rád a
konečne(!) pozýva vás - návštevníkov a živý život…
Ešte pred vami do nej však pozval dve umelecké diela - sochy “úplne prvých” ľudí - poznáte
ich mená ??
Áno! - sú to Adam s Evou (a úplne rovnako správna odpoveď je Eva s Adamom:-)
Pozrite sa na nich dvoch a porovnajte ich…. Čo majú spoločné a čo je naopak úplne
rozdielne?

Eva na obrázku je maličká, ledva ju vidíme v obrovskej Sphére a Adam /vpravo/ vyzerá popri
nej obrovsky… verili by ste, že práve on by sa vám zmestil do dlane a je vytvorený zo
zlepených zápaliek?! Naopak, keby ste sa postavili pred sochu Evy, zaručene by ste sa na
ňu pozerali dohora - v skutočnosti je aj o také dve hlavy vyššia ako my dve a oveľa ťažšia je vytvorená zo sadry /existuje dokonca aj jej staršie dvojča - Eva vytesaná
z kameňa/.
Ešte nás k nim dvom napadá toto:
> > Eva v strede Sphéry je skoro ako živá - má dve ruky dve nohy aj hlavu a už už
čakáme, že sa pohne a dokončí polkrok. Majstrovstvom umelkyne Mary, ktorá ju vytvorila, je
vytvarovanie sochárskeho materiálu tak blízko ľudskej skutočnosti - tomu, ako vyzeráme.
Vidíme ju očami a cítime srdcom, až sa nám zdá, že sa Eva už už nadýchne.
> > A čo Adam? Môže takto vôbec vyzerať socha človeka? Nie je to nejaký omyl galérie?
Prezradíme vám, že o umelcovi Vladovi, ktorý ho vytvoril sa hovorí, že je majster skratky.
Možno dal kedysi sám sebe výzvu vytvoriť ľudskú postavu z čo najmenšieho počtu
paličiek… Možno vytvoril Adama tak rýchlo ako keď luskne prstami, možno si nesie tajný
rekord najrýchlejšej sochy. Ale možno ju Vlado dlho-dlho vymýšľal s rukami za chrbtom ešte
predtým, ako ju nimi zlepil. Možno o nej rozmýšľal ešte dlhšie ako umelkyňa Mary
tú veľkú postavu Evy tvarovala rukami...a to teda trvalo tiež riadne
- určite aj celý rok.

d ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ h o

Aha, Mary odfotená vo svojom ateliéri /v rokoch 1929 - 1930/ - pozrite ako jej ruka
tvaruje-hladí hlinenú ruku Evy.

Umelec Vlado s jednou zo svojich pidi-sôch, ktorá sa mu zmestí aj do dlane.

Umelci to skúšajú od odvždy. Znova a znova zobrazujú človeka. Je to však vôbec možné,
keď človek je tak veľmi živý, pohybujúci sa, meniaci sa, mysliaci a cítiaci vo svojom vnútri
veci, ktoré sa nedajú vždy uvidieť alebo zastaviť?
Kľudne sa teraz pozrite chvíľu aj sami na seba, lebo každý z vás, komu tento list píšeme,
isto iste spadá do tejto človečenskej kategórie. Vnímate ten život?
Niektorí umelci sú fascinovaní práve týmto tajomstvom v sebe aj v ľuďoch okolo.
Niektorí ho pozorujú, tvarujú a naháňajú dookola aj celý život.
Tak, to by bolo asi všetko, čo sme vám chceli povedať o prvých ľuďoch v našej Sphére.
Ale aby ste mohli ešte trošku podumať nad životom, na koniec prvej časti dvojlistu
pridávame malú obrazohádanku. Je to e-mailová pohľadnica z minulej jari.
Pozrite sa na toto dielko od niekoho z vás-umelcov. Sami vidíte, že toto už nie je socha,
ale kresba. Čo môže znázorňovať týchto pár čiar? Podobá sa vám TO viac na Vladovho
Adama alebo Maryinu Evu?

Prezradíme, že ak sa dobre pozeráte, asi každá vaša odpoveď bude správna, ale to úplne
originálne rozlúštenie nájdete až na konci druhej časti nášho dvojlistu.
Ten už celkom určite pošleme rýchlohneďčoskoro..
Prezradiť odpoveď môžeme tiež tým zvedavcom, ktorí sa prídu pozrieť na výstavu naživo!
Ak totiž môžete, príďte už - hoci aj hneď!

Pomaly

sa to rozbieha a my vás už

p o m a l y čakáme!

Simka a Hanka
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