PROFESOR ARTZKUSÍM
...a Doktor Hybajs

Milé děti,
říká se, že dnešní doba je zrychlená. Asi se tím myslí, že
minulost byla rychlá a teď se snažíme být ještě rychlejší.
Nejspíš na tom něco bude, často kolem sebe slyším: „Dělej!“
a „Honem, ať to stihneme!“ anebo taky „Spěchám, nemám
čas.“. Já, vy i pan Náhoda se pohybujeme, spěcháme, běžíme
a taky nemáme čas. Nepřijde nám na tom nic divného a určitě
o sobě neříkáme, že jsme zrychlení. Možná spíš zpomalení,
protože nám věci nejdou tak rychle, jak bychom chtěli. Jsou
však lidé, pro které je rychlost velmi důležitá. Tak třeba
sportovci, řidiči automobilu, nebo konstruktéři. A třeba
taky umělci.
Malíři a sochaři, kteří v minulosti obdivovali pohybující
se vozidla a jejich rychlost, se sami pojmenovali jako
FUTURISTÉ. Futurismus vyjadřoval směřování dopředu, do
budoucnosti. Mám jednoho přítele, futuristu. Doopravdy se
jmenuje Doktor Hybajs. Už podle toho, jak vypadá poznáte,
že ho zajímá všechno, co má kola a co jezdí. Podívejte se
na něj: jeho obličej mi vždycky připomínal stroj plný
koleček a převodů, co se točí pořád dokola a může z něho
být třeba kolo. Na další stránce uvidíte, jak to myslím!

Doktor Hybajs neléčí lidi, ale přednáší na univerzitě

dynamiku. Dynamika je oblast vědy zkoumající pohyb.Hybajs

ví o dynamice úplně všechno, dali mu za to vědeckou hodnost
zvanou doktorát.
Abyste tomu děti

porozuměly, zašli jsme s panem Náhodou

do Hybajsova ateliéru. Doktor Hybajs si zrovna točil
dřevěným kolečkem kolem tyčky, které říkal osa a díval se
na svůj nový obraz nazvaný “Třicet kilometrů za sekundu“.

No a pak nás naučil, jak na obraze nebo v kresbě naznačit

pohyb. Musíte mít nějaký tvar,třeba kolo, a ten posouvat po
čáře a zaznamenávat jednotlivé fáze, jako když se točí kola
u auta. Není na tom nic složitého a navíc, vyzkoušíme si to
příští hodinu!
A teď děti „Hybaj ven, škola začíná až zítra!“
Váš profesor ARTZKUSÍM

