Helt förvillande
med Navet
Den svenske konstnären Oscar Reutersvärd
(1915-2002) var mycket bra på att skapa
synvillor. Reutersvärds konstverk ser verkligen
ut att kunna existera på riktigt – men den som
försöker bygga någon av konstruktionerna i
slöjden får problem. På youtube finns många
exempel på hur figurerna är uppbyggda - bland
annat den ”omöjliga” Penrosetriangeln.

D

et är faktiskt inte bara tomten som
syns fast han inte finns, det är lite
samma sak med synvillor. Vi kan se en synvilla
riktigt tydligt med våra ögon, men det vi ser kan helt
enkelt inte existera i verkligheten. Ändå ser vi de s k illusionerna
så bra att synintrycket som når hjärnan uppfattas som något helt
normalt. Det är först när vi börjar skapa egna synvillor eller t ex
försöker bygga en omöjlig figur i material som trä eller metall som vi
inser att allt inte alltid är riktigt som det ser ut.

Är det verkligen rakt?

Utmattade ögon
1. Titta intensivt på Navetsymbolen i minst 1 minut (här är vi olika – en del
klarar det snabbare och andra behöver längre tid)
2. Flytta över blicken till den tomma rutan. Låt blicken dröja kvar en stund.
Vad ser du? Trots att du VET att det egentligen inte finns ngt där…
Gör samma sak med färgbilden

Du behöver:
Vitt papper, linjal, en mörk och en röd
tuschpenna
1. Märk ut mitten på pappret.
2. Sätt ut punkter med 2 cm mellanrum
runt kanten enligt bilden
3. Dra streck från mitten ut till
punkterna
3. Dra ett streck med den röda pennan
och linjal från punkt A till B och C till D
Håll upp bilden framför dig och titta
på de röda strecken. Ser de raka ut?
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En extra kroppsdel?

Lite mindre kroppsdel?
Du behöver:
En hushållsrulle (eller två ihoptejpade toalettrullar)
1. Blunda med vänster öga.
2. Håll upp rullen framför höger öga med höger hand så att du tittar genom
rullen.
3. Håll upp vänster hand framför vänster öga (blunda fortfarande), ca 10 cm
framför ögat. Låt gärna handen stödja lite mot rullen.
4. Titta med vänster öga.
Brukar din hand se ut så här i vanliga fall?

Gammal eller ung?
1. Titta noga på bilden. Vad ser
du att den föreställer?
2. Titta en stund till- kan du se
ytterligare en bild som är gömd i
den första bilden?
3. Titta igen – är det nu möjligt
att se bara den bild du såg först?

Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

Du behöver:
Dina två händer, ett hörn på ett bord
1. Titta intensivt på hörnet på bordet
2. Sträck ut två fingrar av samma sort framför dig– en på varje hand (ha blicken fäst
bara på hörnet)
3. För ihop fingrarna framför ögonen (ha fortfarande blicken fäst på hörnet)
Vad är det som dyker upp mellan dina fingrar?

Din hand i 3D
Du behöver: blyertspenna, linjal, tjocka
tuschpennor (5-6 färger, en ska vara svart),
vitt papper
1. Rita upp din hand med blyertspenna på
ett vitt papper
2. Dra streck med jämna mellanrum
(1-1,5 cm) utanför handen med svart
tuschpenna
3. Dra streck i bågform på handen som
binder ihop de svarta strecken utanför
handen
4. Fyll på ovanför varje svart streck med
andra färger, en i taget, till dess att handen
är helt ifylld med färger

Nästa gång blir experiment i advent…

