PROFESOR ARTZKUSÍM
...a kapsa u kabátu

Milé děti,
venku hezky nasněžilo, příroda dostala nový bílý kabát
a nás dva vylákala ta sněhová paráda ven. Teple jsme se
oblékli a vyrazili. Bohužel pod vrstvou sněhu byla
umrzlá kluzká ledovka a tak jsme byli na zemi raz
dva... Podívejte, vypadáme jako dva sněhuláci.

Spadnout na led docela bolí, ať na něm leží sníh nebo
ne. „Led na chodníku nemá co dělat“ moudře poznamenal
pan Náhoda, „když jsme spadli my, může spadnout kdokoli
další.“ A já na to, že s tím musíme něco udělat. Hned
jsem vytáhl z kůlny hrábě, kterými jsem se snažil pod
sněhem a ledem najít chodník. Byla to docela dřina. Za
chvíli mi zpod čepice začaly téci potůčky potu, jak

namáhavě jsem pracoval. Pan Náhoda mi je chtěl z čela
utřít a vytáhl z kapsy kapesník. Zdvořile jsem ho
odmítl, protože já mám svůj kapesník v kapse kabátu.

Sáhl jsem do pravé kapsy a nic co by podle hmatu připomínalo kapesník, jsem nenašel. Zkusil jsem hledat v levé
kapse, ale také nic. Prohmatával jsem předměty v kapse a
kapesník ne a ne objevit. Mám plátěné kapesníky, kousek
látky přece po hmatu pozná každý, říkal jsem si...

Kapsy mého kabátu jsou hluboké a hodně se do nich vejde.
Doma jsem je obrátil naruby a podívejte co v nich bylo!
Tužka, drátek, knoflík a… také kapesník. Vůbec si nedokážu vysvětlit, že jsem ho nenašel.
Správný výtvarník by měl věci poznat nejen podle toho
jak vypadají, když se na ně dívá, měl by je poznat také
po hmatu. Hmat je další ze smyslů, kterým vnímáme
předměty. Vnímáme skrze něj

jinak než očima. Díky

hmatu získává náš mozek další důležité informace. Třeba
jestli je předmět hladký, nebo jaký má tvar, jestli má
drsný povrch, jestli lepí, pálí a tak. Někteří lidé se
na hmat spoléhají více než na zrak.

V první polovině 20. století, na německé výtvarné škole
BAUHAUS, přisuzovali hmatovému vnímání velikou důležitost. Pomocí hmatových vzorníků učili studenty vnímat
materiál a pochopit jeho stavbu: čili

strukturu, textu-

ru, vlastnosti optické, fyzikální a tak dále. Velmi
dobře věděli proč. Kdo si uvědomuje s jakým materiálem
zachází, ten jej dovede správně použít.

Pan Náhoda byl moc rád, že on kapesník ve své kapse našel.
Měl tam i spoustu dalších věcí, které se běžně v kapsách
nenosí. Některé z nich po hmatu vůbec nepoznal. Musel je z
kapsy vytáhnout a podívat se co to je? Trošku mi při tom
připomínal kouzelníka, který tahá z klobouku zajíce, ale
dopředu si nemůže být jistý, zda ho opravdu vytáhne.
A my si taky zkusíme, jaké to
je vnímat hmatem? Jestli po
hmatu poznáme, co právě držíme
v ruce?

Kdo je zvědavý už teď,

může si zkusit sáhnout do kapsy
svého kabátu a hádat!
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