Najpomalší dvojlist 2
O pohyboch v Sphére aj o spomaľovaní sa na korytnačiu aj ešte
pomalšiu rýchlosť…
Pri tých sochách Evy a Adama čo sme vám o nich minule písali navštevuje výstavu aj ďalší
živý umelec - tanečník Tomáš. Jeho úlohou je zisťovať, ako sa môže a chce
v Sphére hýbať. Keď do nej vošiel prvý raz, tak v nej aj bežal, skákal, liezol, spúšťal ňou dole
citróny a pomaranče aj seba samého….

Na jednej návšteve, keď v strede Sphéry stretol sochu Evy, zrazu sa Tomáš skoro úplne
prestal pohybovať. To, čo na prvý pohľad vyzeralo ako nepohyb sa po chvíli pozorovania
ukázalo ako pomalililinký pohyb. Ešte aj svetlo z okien sa pohybovalo priestorom rýchlejšie
ako on, a isto-iste aj korytnačka** (keby sa nejaká niekedy v Sphére ocitla) by bola
rýchlejšia. Stál zdanlivo tak nehybne a skoro tak dlho ako Eva v strede. Až sme
pri pohľade na nich mali pocit, že sa aj on-živý aj ona-sádrová už už pohnú, ale predsa
sa nie……
hoci svojou pomalosťou-nehybnosťou vyzerali úplne ako z jednej rodiny.

** Ak by sme sa vás opýtali na najpomalšie zviera, asi by vás najskôr napadol náš
slovenský slimák alebo exotický leňochod. V jedných takých obrázkových indiánskych
kartách je viac ako 50 zvierat a z nich je najpomalšia korytnačka. Pre indiánov je korytnačka
symbolom Zeme - našej spoločnej obrovskej domovskej gule, ktorú zdieľame aj s inými
živými bytosťami - ľuďmi, zvieratami, rastlinami a veruže aj s vírusmi. Indiáni tiež o nej
vravia, že je učiteľkou spojenia sa so zemou a pomáha prekonávať prílišné úlety.
Predstavuje akurátnu rýchlosť, ktorá zaisťuje dokončenie toho, čo sme začali...

Zažili ste už vy sami takéto pomalosti pohybu? Také, ktoré sa vám dejú priamo pred očami
ale sú tak veľmi pomalé, že hoci žmúrime oči, nikdy ich nevieme priamo uvidieť?
Odtiaľ-tam, stadiaľ-sem, z ničoho-niečo, z niečoho-nič... Ako napríklad, keď rastie rastlinka
v kvetináči, alebo aj keď nejaká vädne v pohári, ako sa pohybuje slnko na oblohe,
alebo aj ako sa vonku postupne stmieva. Uvideli ste už niekedy ako pomaly niekomu rastú
vlasy, alebo aj ako rastiete vy sami do výšky a múdrosti?! V niektorých momentoch sa nám
zdá, že sa nič nedeje, ale predsa je to naopak - neustále sa VŠETKO deje a mení….
Našou dnešnou výzvou je naučiť sa niečo o p
o
Máme pre vás zopár odskúšaných tipov ako na to:
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>> skúsiť uvidieť, ako sa zdanlivo nehybné veci menia a predsa sa hýbu >> ktorá z tých
pomalostí okolo vás vyhráva a je úplne najpomalšou?
>> hýbať sa tak pomaly ako Tomáš a stať sa na chvíľu živými sochami. Funguje to vtedy, ak
si nikto okolo vás nevšimne, že sa vlastne tajne hýbete.
>> ak ste už dávno zruční a rýchli cyklisti, môžete pre zmenu skúsiť čo najpomalšie
bicyklovanie. Vytýčte si dráhu a vyhráva ten, komu jej prejdenie trvá najdlhšie. (Máme
samozrejme na mysli majstrovský level cyklo pomalosti >> bez zosadania z bicykla .-)
>> poučiť sa môžete tiež z bájky o tom, ako spolu pretekali v rýchlosti korytnačka a zajac.
Nájdete ju v knižke s bájkami alebo na internete.
>> je celkom možné, že vymyslíte vlastný spôsob učenia sa pomalosti a potom bude fajn,
ak o ňom poviete druhým, napíšete si ho do denníka alebo nám ho prídete ukázať
do Synagógy.

Tento list pomaly končí, ale sľúbili sme vám v ňom ešte aj rozlúštenie hádanky,
takže poďme rýchlo na TO:

Hanka, musím ti poslať tento obrazok aj s komentarom.
Ako asi vidis, je velmi davny. Kreslila ho moja Dorka, ked mala 4 roky! Vyberala som ju zo skolky
a podavala mi tento obrazok. Hovorim: aky pekny domcek si dnes nakreslila! Dorka: Mami, to nie je
domcek, to je pasuci sa konik! Milujem ten obrazok. Dorka bude mat toto leto 22rokov.
Katarina
Text od mamy Kataríny je z 26. mája 2020. (Kto si to pamätá, vtedy práve prebiehali naše
najrýchlejšie e-mailové konské dostihy. Mali ste nám riadnerýýýchlo poslať obrázok koníka.
Tento “Pasúci sa koník” si dal riadnenačas, keď k nám vtedy “dobehol” a riadne nás vtedy aj
potešil aj prekvapil aj VŠETKO - bol akoby z úplne iných dostihov!
Vlastne aj celá tá minuloročná jar bola úplne iná ako táto - vnímate to?
Vyhovuje vám viac rýchlosť korytnačky, alebo cválajúceho koňa? Korytnačky pretekárky
alebo pasúceho sa koníka? Nám dvom sa zdá, že tohtoročnou výzvou je pomalosť, ale
dúfame, že popri jej trénovaní neskameniete ako sochy navždy a stihnete ešte v máji
dobehnúť sa naživo pozrieť na našu Sphérovú výstavu.
* Hanka a Simka *

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

