21. prosince 2017 / 3. ledna 2018
E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
399/2

> > > Soutěž na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi < < <
V rámci projektu „Sochy pro Brno“ bude město Brno za dva roky obohaceno o další umělecká díla.
Jedno z nich má připomenout architekta Adolfa Loose (10.12.1870 Brno – 23.8.1933 Kalksburg u Vídně), osobnosti,
která významně ovlivnila evropskou architekturu.

Statutární město Brno oznamuje zahájení veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy
věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně.
Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: 22.12.2017
Termín pro podání soutěžních návrhů: do 28.3.2018 do 15 hod.
Zveřejnění podmínek:
Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz
Úřední deska Magistrátu města Brna: http://edeska.brno.cz/eDeska
Soutěžní podklady je možné si vyžádat na Odboru kultury Magistrátu města Brna, Dominikánské
náměstí 3, Brno (3. poschodí, dveře č. 302) v termínu ode dne zpřístupnění soutěžních podmínek do
konce lhůty pro podání soutěžních návrhů. Soutěžní podmínky budou zveřejněny na profilu zadavatele
soutěže do 28.3.2018 včetně. K stažení jsou na adrese
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odborkultury/vytvarne-souteze/ nebo https://goo.gl/1ycyNi

Socha bude umístěna na Janáčkově náměstí v ploše zeleně u ulice Kounicovy, v blízkosti hotelu Continental a dvou
významných sochařských děl; dílo by mělo zohledňovat kontext daného prostoru.

Informace o A. L.
Brněnský architektonický manuál (BAM), http://www.bam.brno.cz/architekt/57-adolf-loos?filter=code
(tam i základní odborná literatura)
Muzeum hl. m. Prahy, http://www.muzeumprahy.cz/adolf-loos
Čtyři zpřístupněné interiéry A. L. v Plzni, http://www.adolfloosplzen.cz
*
Claire Beck-Loos: Adolf Loos – privátní portrét; zajímavý pohled na A. L. očima jeho poslední ženy; něm.
orig. 1936; české komentované vydání 2013 (ISBN 978-80-7349-361-5)
Zdroj: Magistrát města Brna / Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos / vlastní zpráva.
Text a redakční úprava: Oskar Brůža
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm
Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074,
uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz, www.art-visual.cz
_______________________________________________________________________________________________
* Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e-mail s poznámkou „nezasílat“.
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