1. VELVARSKÉ MUZEJNÍ ČTVRCENÍ (26. 3. 2020)

aneb čtvrteční tvůrčí výzva na čtvrt hodiny nebo na čtvrt dne...
Podívejte se na přiložený obrázek. Poznáte, co na něm je?

Možná jste na to nepřišli (nevadí), možná ano.. Jedná se o odraz ve vodní hladině. Poznáte, co
se ve vodě odráží?
Zkuste společně tipovat… odpověď zatím nedostanete.
A teď výzva pro Vás… Pozorujte, kde všude se ve Vaší domácnosti něco odráží. Vydejte se na
průzkum po domě a dívejte se na věci novýma očima. Hledejte, zkoumejte, pozorujte… Až
prozkoumáte prostor, zkuste si navzájem říct, co jste objevili a své objevy si ukázat. Je na
našem těle nějaké místo, kde se odráží okolní svět? Přišli jste na to? Zadívejte se navzájem do
očí a zkuste se tam najít. :)
Jsou všechny odrazy, které jste objevili stejné? Některé z nich jsou deformované, některé méně
či více výrazné, viďte? Čím to je? Přijdete na to?
A nyní si zahrajeme hru.. Vezměte si svůj oblíbený předmět (hračku, nějaký nástroj, věc, kterou
často používáte) a zkuste někde ve Vašem okolí najít místo, kde by se hezky odrážel/a. Odraz
vyfoťte tak, aby na fotografii daná věc nebyla vůbec vidět… jen její odraz. Pak si fotky
vzájemně ukažte. Poznáte, o jakou věc se jedná a v čem se odráží?
A ještě jedna výzva. Byli jste někdy na Petříně v bludišti? A fotili jste se před těmi legračními
zrcadly? Zkuste doma udělat podobnou legrační rodinnou fotografii nějakým způsobem
deformovaného odrazu (vycházejte z toho, co doma máte k dispozici) a podělte se s námi o ni.
Pošlete ji do neděle 29. 3. 2020 na adresu klinhartova@seznam.cz (do předmětu napište

„muzejní čtvrcení“). Vaše fotky v pondělí vystavíme a budeme hádat, o jakou rodinu se jedná.
Máme výhodu, že se ve Velvarech vzájemně známe. :) K výzvě se pochopitelně mohou přidat i
nevelvarští... Poznáme je nejdřív trochu pokrouceně. Tedy, uděláme si o nich poněkud
pokřivený obraz (jak to ostatně často děláváme i v běžném životě) a o to hezčí bude, až je pak
uvidíme naživo a poznáme, jací jsou ve skutečnosti.
Těšíme se na Vaše příspěvky. Fotky odrazů Vašich oblíbených předmětů můžete vkládat
rovnou sem do skupiny v průběhu celého týdne. Legrační rodinné fotky posílejte do neděle
29. 3. na e-mail klinhartova@seznam.cz. Pokud nejste uživateli facebooku, nevadí, udělejte si
tyto aktivity jen tak pro sebe, nebo se o fotky podělte s námi na výše uvedeném e-mailu.
A na závěr ještě odtajnění.. V úvodu jste mohli vidět fotografii současného německého fotografa jménem Peter R.
Fischer, která byla vystavena v Galerii Tomáš Vosolsobě ve Velvarech na výstavě s názvem Sto pohledů na vodu z
Benátek, která proběhla v období 25. 9. 2018 - 1. 2. 2019.

