guľa

Tá najväčšia

Ahojte, milí priaznivci Synagógy, aj v tomto ďalšom roku!
Ahojte, a hneď pozor, pozor!
Hlásime vám tajnú správu, že v našej zatvorenej Synagóge tieto dni niečo rastie………….
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Je to, ako inak, umelecké dielo, ale tentoraz je väčšie ako hocičo, čo sme tu doteraz mali.
Rastie po kúsku dohora aj do všetkých strán, doľava aj doprava - neustále sa mení
a dostáva svoj tvar…
Aký?
Ak ste sa niekedy v Synagóge pozreli hore, videli ste tam obrovskú “čiapku” - betónovú
skoro-pologuľu s nakreslenou židovskou hviezdou. Videli? Túto takzvanú kupolu zgúľal aj
zhviezdil architekt našej Synagógy pred už takmer sto rokmi - Peter Behrens.

Druhá polovica polguľovej strechy dlho v priestore visela len tak - doteraz neviditeľná.
Mohli sme si ju len predstavovať a kresliť nad sebou prstom do vzduchu - pamätáte?
Teraz je však v Synagóge všetko inak a doteraz neviditeľná guľa tu zrazu viditeľne rastie
(môžete sa jej dokonca aj dotknúť!), každý deň o trošku viac. Rastie zospodu smerom hore,
aby sa raz spojila s tou hviezdnou betónovou. Predstavte si to, ako keď spojíte v rukách dve
misky. Voláme ju Sphéra.
Na svete, samozrejme, už existujú milióny gúľ. Napríklad malá sklenená gulička,
pingpongová, slivková guľka, zmrzlinová guľa, potom väčšia snehová na guľovačku, od nej
väčšia je napríklad bowlingová, potom snehuliaková na snehuliaka, potom nasleduje naša
v Synagóge a väčšia je už asi len zemeguľa…
Ale aj tá najmenšia a najobyčajnejšia je úplne dokonalá! Ako to?
● Každá má napríklad len jeden jediný stred a z neho je rovnaká vzdialenosť
k hocijakému bodu na jej povrchu, hocikde sa jej dotknete.
● Dokonalá guľa nesmie mať žiadny hrbolček a už vôbec nie pichliač!!
● Na povrchu je v každom mieste rovnako zaoblená.
● Čo je naozaj dôležité - pekne sa gúľa.
Urobiť takú dokonalú guľu vôbec nie je sranda - naopak - je to makačka! Už ste takú urobili?
My ešte nie...

ÚLOHA - GÚLOHA:
Máme pre vás výzvu zo Synagógy.
Znie jednoducho, ale…..
Vytvorte doma dokonalú guľu.
Úplne, úplne, ú p l n e dokonalú.
Takú, že keď sa na ňu pozriete z hocijakej strany, vždy bude vyzerať guľato. Použite
napríklad plastelínu, papier, alobal, cesto, mydlo, maslo, striedku chleba, zeminu z kvetináča
…. čokoľvek sa vám vidí ako ten správny guľový materiál.
(Ak) Je sezóna, tak vo výzve pokračujte určite aj vonku so snehom - skúste poriadnu gulisko
až kým ju neuvládzete kotúľať. Ale aj taká guľa akurát do ruky na guľovačku je super!

Ak vám dokonalá guľa nevyjde hneď na prvý pokus, nesmúťte. Juraj Gábor - umelec,
ktorý vytvára tú obrovskú u nás v Synagóge vám odkazuje, že: ”Nie všetko ide
vždy podľa plánu. Človek si niečo vymyslí, ale….” Juraj vie o čom hovorí
- na obrovskej guli pracuje už štyri roky, ale nikdy neprestal veriť
tomu, že raz bude postavená a naozajstná. Preto sa aj vy
s touto dokonalou a obrovskou úlohou
nevzdávajte a skúšajte!

A z čoho vlastne Juraj a jeho pomocníci Igor, Jano, Tomáš, Miňo a psík Nyo obrovskú guľu
vyrábajú? A prečo vlastne? Skúste si tipnúť. My vám zatiaľ prezradíme len toľko, že ju
vytvárajú celkom neuveriteľne - zo samých rovných ………….. . :-)
...viac sa dozviete v ďalšom vydaní pošty zo Synagógy!
Tešíme sa na vás, keď už sem konečne prídete aj na návštevu a našu obrovskú guľu
zažijete. Sme zvedavé, čo na to poviete a či sa v nej budete chcieť hrať, skejtovať,
schovkovať…a či sa náhodou po vašej návšteve neroztopí…
Simka a Hanka

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

