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Eventyr på væggen, eller

Ania-projektor

F O R Æ L D R E S K A B  /  F R E D A G    D E N  2 7 .  N O V E M B E R
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Jeg er Kamila!

Moderskabet mellem

linjerne er her. I
bloggen �nder du en

blanding af følelser og

en håndfuld skarpe

kommentarer. Som jeg

ser det hver dag. Mere

 

M E N U
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Ania projektor. Måske siger navnet dig allerede noget.

Måske hører du hende for første gang. Uanset hvilken

mulighed du vælger i dag, inviterer jeg dig på en lille

tur. Hvis du følger min instagram-konto, ved du

sikkert allerede, at en af   foranstaltningerne til at

understøtte læsning og taleudvikling hos mine børn er

læsning. Det er ikke usædvanligt i sig selv, så vi leder

efter interessante måder at diversi�cere på.

Til alt dette, føj det faktum, at jeg er en sentimental

mand. Og sådan beskriver jeg mit eventyr med at

projicere eventyr på væggen. Jeg bemærker, at

begyndelsen slet ikke var indlysende. Man kan sige, at

det startede med påtrængende tanker, som ingen

rigtig kan lide.

Hvis du laver research i familiesouvenirs, kan du

opleve, at nogle løsninger også er lige ved hånden.

Det var, jeg lyver ikke
Jeg har sådan en vag hukommelse i mit hoved. Faktisk

kunne jeg i lang tid ikke fortælle mig selv, om det var

et rigtigt minde, den slags, jeg hørte et sted, eller bare

et billede, som jeg engang drømte om. Men jeg husker

et par detaljer for godt.

Vi er �ere. Børn. Vi sidder på onkel Adams værelse.

Han var allerede dengang teenager. Jeg kan huske, at

han og min far rodede rundt med en mærkelig lampe.

Så dukkede et billede op på den store hvide væg.

illustrationer i gammel stil. Jeg tænker på Bolek og

Lolek. Det var som en fantastisk bog med siderne vist

på væggen. Jeg husker ingen stemme. Som om ingen

læste det. Det lyder ret uvirkeligt - jeg ved det. Men på

eller mindre poetisk.

Jeg samler bare på

oplevelser. For at forstå
den speci�kke sans for

humor skal du bruge et

stykke tid her. Jeg

elsker min by af hele

mit hjerte - Bochnia!
Mere i fanen >> OM

MIG

Indtast en

sætning

Kategorier

forældreskab

Podcast

PANYs poesi!

Livets sfære

Facebook
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et tidspunkt, hvor vores babytrusser børstede bleerne,

er dette en sand åbenbaring. Set fra et perspektiv på

muligvis en meter høj, så det ud til at være et enormt

biogra�ærred.

Dette minde kom tilbage til mig efter omkring 20 år –

jeg husker ikke ved hvilken lejlighed. Jeg tænkte ikke

mere på ham. Jeg ville ikke tro på mig selv, at dette

ikke var en opdigtet fantasi. Bare én af en million

tanker, der farer gennem sindets strukturer. Jeg

forklarede mig selv, at der ikke var nogen projektorer

dengang. Det kan bare ikke være. At det nok blev

overlappet af diverse minder og måske ønsker fra

barnets underbevidsthed. Til sidst spurgte jeg

henkastet min mor, hvad det kunne være. Og det hele

blev klart. Hun sagde: Vi havde denne projektor. Ja, din
far spillede noget for dig ved din bedstemors væg. Du

var måske tre år gammel.

Ania projektor
Ania-projektoren, min celluloid-

barndomshukommelse - en af   de første. Og min lille

voksenundersøgelse. Fordi, som nogle allerede ved,

besluttede jeg at "bringe" sådant udstyr til mig selv.

Det bedste af det hele var, at denne søgning ikke

varede længe. Internet først, du ved at se, hvad det er.

Og så et telefonopkald til far. Kun min medfødte

generthed og kulturelt indgydte beskedenhed

forhindrer mig i at spørge, hvilke andre skatte jeg vil

�nde i hans gemmested. Eller er det en fejl?

Sådan starter en sentimental rejse gennem mindernes

land. Mine børn går også ombord på dette køretøj.

Sandsynligvis ikke helt bevidst. Undervejs viser det sig

også at være en tidsrejse for mine forældre. Og så de så

tegne�lm på væggen. Ania billedprojektoren (jeg har

netop denne model i min besiddelse) begyndte at blive
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produceret på en eller anden måde i 1970'erne. Deres

historie begynder i Łódź Technical Works - senere

PREXER. Jeg ved desværre ikke mere om det endnu.

Jeg håber, at nogle interessante oplysninger stadig vil

blive indsamlet tilfældigt.

Jeg anbefaler at spørge og kigge et sted på loftet. Det er

meget muligt, at der i din familie er en kender af PRL -

polske souvenirs, som indtil nu har opereret i skjul.

Til dette vil eventyr opslået på en speciel �lm også

være nyttige. De ligner analoge kamera�lm. Lige. De

kan ofte �ndes på populære auktionssider eller i

boliggrupper. Ikke alle har råd til at beholde sådan en

souvenir - og dette er en rigtig godbid for jægere af

sådanne perler.

Jeg købte selvfølgelig de to første for at prøve. Man

kan sige, at jeg var meget heldig, for da jeg spurgte

mine venner, viste det sig, at nogle få mennesker

simpelthen ikke har noget med dem at gøre. Lad os

hertil føje et par venlige ordvekslinger, og ja, en stor

samling af eventyr har akkumuleret brugte.

Inden du ser med dine børn, er det en god idé at lave

en lille gennemgang af indholdet, så du ikke kommer

forældrefejlen videre. Ligesom mig. I et eventyr

husker jeg ikke det præcise motiv længere, men min

søster og bror kørte rundt i byen i bilen, der talte.

Denne magt var forbundet med forskellige eventyr og

møder. På et tidspunkt viste det sig, at de under et

møde skulle bruge et våben. Bogstaveligt talt. Ved et

mærkeligt tilfælde var det i bilens handskerum.

Uhyggelig. Måske er jeg for gammel til at opleve den

slags følelser. Jeg synes, det skal rettes, at i løbet af

disse to (måske endda tre) årtier kan listen over

obligatorisk læsning have ændret sig en smule. En

smule. Eller rettere sagt, titlen Przygody Cipusia har

oktober 2018

september 2018

juni 2018
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ringe chancer for at vinde børnebestsellerlisterne igen.

Eller måske er det ærgerligt.

Vi venter stadig på, at nogen træ�er en beslutning, og

vores samling vil også omfatte Julian Tuwims

lokomotiv . Jeg ved, du er derude et sted.

Privat screening
Jeg begyndte at projicere eventyr på væggen, da min

ældste søn var mindre end 3 år gammel. Det betyder,

at vores bror var mindre end et år gammel om bord.

Logistisk var dette en vis vanskelighed. Den 3-årige,

nysgerrig på verden, er noget af en udfordring.

Først var han mere fascineret af selve enheden. Han

ønskede at betjene skiven for enhver pris. Men han gad

ikke rigtig høre mig læse. Lad os sige, at jeg sluger den

bitre smag af �asko. Hver gang hans lille håndtag var

faretruende tæt på lampen (du må indrømme, at det

bliver meget varmt), �k jeg mikrobesvimelser. I sidste

ende lod jeg dog hans nysgerrighed tilfredsstille. Det

er grundlæggende naturligt. Og jeg forstår det godt,

for da mine sønner faldt i søvn, lavede jeg selv en

gennemgang af udvalgte sange. Skumpet, fordi der var

et uheld.

Regelmæssig vejrtrækning af sovende børn og mig.

Alene med sine barndomsminder. Jeg indrømmer, at

jeg plyndrede disse små kasser med stor glæde. Det

var som at holde en drømmejulegave i hænderne. En

gave, som du ikke har fortalt nogen om, men som du

har ønsket dig meget. Nogle gange var indholdet en

stor overraskelse, fordi ikke hver æske havde en

beskrivelse. Jeg opdagede disse historier igen og igen.

Lidt efter lidt, ingen hast. Forsøger at besvare

spørgsmålet om, hvorvidt mine børn føler en
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fascination, der ligner min. Men er det bare mit

indfald?

Jeg ved heller ikke, om det var det bedste tidspunkt at

begynde at læse eventyr på denne måde, men til sidst,

efter mange mislykkede forsøg – så gjorde jeg det. Jeg

tror,   det tager tid. Fyrene ved allerede, at de skal tage

et behageligt sted, og mor vil læse et eventyr. De

foreslår ofte selv denne form for at bruge tid. Oftest

ved sengetid. Men på grund af at efterårsaftenerne er

meget lange, vælger vi forskellige tidspunkter for at

læse eventyr.

Ofte fortæller hun også selv. Så fortæller de deres egne

historier. de taler om sådanne ting, som �loso�er

bestemt endnu ikke har drømt om. Jeg er nysgerrig

efter, hvordan de vil huske vores fremvisninger? Og

når vi skal besøge bilforretningen for at udskifte

pæren i vores projektor.

Nogle gange poster vi vores kampe på instagram , der

kan du se vores dækning. Til formålet med dette

indlæg blev der også lavet en video. Velkommen.

https://www.instagram.com/po_etyczna/

