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> > > Soutěž na ztvárnění sochy věnované pateru Martinu Středovi, obránci Brna před Švédy < < <
Projekt „Sochy pro Brno“ pokračuje; za dva roky by mělo město být obohaceno o dvě další umělecká díla. První je
věnováno architektu Adolfu Loosovi (viz E-INFO UVU ČR 399)
Druhé sochařské dílo má připomenout patera Martina Středu (polsky Marcin Strzoda, latinsky Martinus Stredonius,
také Martin Středovský), člena jezuitského řádu (* 11.11.1587 Gliwice, + 26.8.1649 Brno), který je Brňanům znám
jako vůdčích osobnost úspěšné obrany Brna před Švédy v roce 1645. Jeho ostatky jsou uloženy v kryptě jezuitského
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně, a právě před tímto kostelem má být soutěžní dílo umístěno.

Statutární město Brno oznamuje zahájení veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy
věnované P. Martinu Středovi 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 v ploše chodníku u kostela Nanebevzetí Panny Marie v prostoru rohu mezi věží a čelem severní
lodi kostela na nároží ulic Jezuitská a Beethovenova v Brně.

Zdroj: Magistrát města Brna / https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Středa / vlastní zpráva.
Text a redakční úprava: Oskar Brůža
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