PROFESOR ARTZKUSÍM
...a koberec vzpomínek.

Milé děti,

V minulém týdnu se mi podařilo udělat někomu radost. Taky
jste rádi, když někoho potěšíte. Když mu třeba pomůžete,

nebo ho doprovodíte domů, protože se sám bojí, nebo když
je někomu smutno a vy ho rozveselíte? Když se mi něco takového podaří, jsem šťastný. A protože jsem šťastný právě
dnes, povím Vám proč.

Pan Náhoda se zná s váženým panem Von Tepichem. Pan

Tepich od mne chtěl něco (?)namalovat. Fric Von Tepich je
potomek starého šlechtického rodu. Svůj majetek rodina
získala z obchodování s koberci. Koberce od Von Tepichů
byly vyhlášené a jejich cena byla nesmírná. Dnes, kdy si

lidé koberce do bytu moc nedávají, se panu Von Tepich

obchod příliš nedaří. Už se s tím smířil, je v důchodu a

do svého obchodu chodí jen vzpomínat.

Pan Tepich nám vyprávěl o krajích, kde koberce

nakupoval a o těch kteří koberce vyráběli i řadu
dalších příběhů. Nakonec svého povídání mě poprosil,
jestli bych pro něj namaloval koberec podle jeho

přání. Pojede ještě naposled na do dalekých zemí, kde
se koberce tkají a chtěl by si ho nechat vyrobit.
Koberec plný tvarů a barev, koberec vzpomínek.

Když nás pan Náhoda poslouchal, kroutil hlavou a v duchu
litoval, že mě s panem Von Tepichem seznámil. Myslel si,
že bude chtít vlastní podobiznu a ne nějaký vzpomínkový
běhoun!!
Mě to ale nevadilo. Hned jsem si vzpomněl na německého malíře PAULA KLEE. Právě on po své cestě z Tuniska namaloval
obraz, který nazval „Koberec vzpomínek“. Je to moc hezký
obraz a navíc je něčím zajímavý: Paul Klee na něm namaloval z paměti pohled na Tuniské město, kde pobýval. Nakonec
obraz pověsil stranově obráceně a nikdo co tam je. Z města
se stal abstraktní vzor...A věděl o něm jenom Paul.

A my si dnes namalujeme náš vlastní
„KOBEREC VZPOMÍNEK“.
Budeme pracovat
akvarelem a věřím, že
nám náš koberec udělá

stejnou radost jako
Von Tepichovi můj návrh koberce malovaný
podle jeho přání!
Váš profesor
ARTZKUSÍM

