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Ходімо з нами, щоб познайомитись з містом 
і прогулятись по центру Брно. Статуї, які ви 
зустрінете, будуть вашими провідниками. Деякі не 
можна не помітити, деякі треба трохи пошукати, 
але всі вони можуть надати вам натхнення на вашу 
власну творчу діяльність.

❶ Відвага (Moravské náměstí)
❷ Gonflable (Dominikánská 348)
❸ Справедливість (Moravské náměstí)
❹ Данина Едісону (Malinovského náměstí)
❺ Багатофункціональний годинниковий механізм
   (Náměstí Svobody)
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❶ Відвага

автор: Ярослав Рона
місце: Моравська площа
матеріал: бронза
висота: 8 м

Монументальна скульптура зображає правителя 
Моравії та римського короля Йошта (1354–1411). Фігура 
середньовічного лицаря на величезному коні, в повному 
озброєнні з обладунками, щитом та списом, символізує 
відвагу. Робота створена класичним методом лиття – 
спочатку її ліпили з глини, а потім відливали в гіпс. 
Гіпсова модель в натуральну величину була розрізана 
приблизно на 150 частин, які були відлиті в бронзі, а 
потім зібрані та зварені до остаточної форми.

автор: Ганс Купельвізер
місце: внутрішній двір Палати лордів Кунштата 
(Домініканська вул.)
матеріал: алюміній
діаметр: 5 м, вага: 200 кг

Ця велика робота під назвою Gonflable (що означає 
«надувний» французькою) була зроблена на місці. 
З окремих алюмінієвих листів зварили порожнисту 
форму, яка потім надувалась компресорами, схожими 
на повітряну кулю. Спосіб надування твердого і важкого 
листового металу чудесним чином перетворює цей 
матеріал на легкий динамічний об’єкт. Результат завжди 
різний і кінцева форма скульптури багато в чому 
визначається випадковістю.

❷ Gonflable
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подумайте, які речі можуть здатися нам легшими або 
набагато важчими, ніж те, що вони важать насправді. 
Чи можете ви оцінити вагу дорослого дерева? Скільки 
важить хмара, повна води? Намалюйте те, що ви 
вважаєте найлегшим і найважчим.

Напишіть у силуеті статуї, що для вас означає слово 
«відвага».

CZ  Odvaha
прізвисько: брненська жирафа
спробуйте вигадати самі:

Прізвище: подушка
спробуйте вигадати самі:



❸ Справедливість

❹ Данина Едісону

автор: Маріус Котрба
місце: Моравська площа
матеріал: бронза та штучний камінь
висота: 3,2 м

Ця статуя, що знаходиться перед будівлею Вищого 
адміністративного суду, зображує нелегку боротьбу 
за справедливість. Ми бачимо фігуру, яка марно 
намагається підняти великий куб (справедливість), 
який полегшується струменем води. Вода ніби 
піднімає її знизу — то злегка, то через силу. Це один із 
найдивніших фонтанів у нашому місті.

автор: Томаш Медек
місце: Площа Маліновського
матеріал: нержавіюча сталь
висота: 2,3 м

Статуя є даниною пам’яті Т. А. Едісону (1847–1931), 
американському винахіднику, чиї найважливіші 
винаходи включають технологію виготовлення лампочок. 
Розташований неподалік театр Магена, відкритий у 1882 
році, був першим театром з електричним освітленням 
у Європі. Якщо ви підете подивитися на цю статую 
ввечері, ви також можете помилуватися її особливим 
освітленням - прожектори спрямовані на неї так, що 
здається, ніби лампочки, з яких складається статуя, 
горять.
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Чи знаєте ви театр тіней? Чи можете ви показати 
своє ім’я руками? Звісно,   це можна показати 
і зі свічкою, але світло від лампочки (або від 
мобільного телефону) все-таки трохи сильніше.

Придумайте і намалюйте якийсь пристрій або 
покращення, які могли б захопити куб, щоб людина, що 
тримає його, могла відпочити.

CZ  Spravedlnost
прізвисько: викрадач пральної машини
спробуйте вигадати самі:

CZ  Pocta Edisonovi
прізвище: лампочки
спробуйте вигадати самі:



❺ Багатофункціональний 
годинниковий механізм

автори: Ольдрих Руйбр, Петр Каменік
місце: площа Свободи.
матеріал: чорний граніт, всередині електронний пристрій
висота: 5,8 м, вага 24 тонн

Цей годинник без циферблата стоїть на площі Свободи 
з 2010 року. Сам годинниковий механізм розташований 
у двох верхніх частинах, котрі, як і стрілки годинника, 
постійно обертаються. Жителі Брно іноді жартують, 
кажучи що це – єдиний годинник, по якому не можливо 
зрозуміти, яка година. Навіть за допомогою інструкцій, 
які ви знайдете поруч зі статуєю, це важко зробити. 
Проте, ви без сумніву дізнаєтесь, що наближається 
одинадцята ранку. В цю годину можна зловити скляну 
кульку в одному з чотирьох отворів по периметру 
і почути музичне супроводження (карильон), що 
доповнює незвичайний сувенір.

CZ  Multifunkční hodinový stroj
Прізвище: ракета
спробуйте вигадати самі:
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відповідей

Спробуйте уявити і намалювати, що знаходиться 
всередині такого складного об’єкту
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❷ наприклад, ялина висотою 50 м і товщиною близько 
150 см важить понад 20 тонн. У хмарі заввишки 1 км і 
широкої близько 500 тонн води.)
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