
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА И 
ЖУРИТО* 

Конкурсът, обявен през февруари 2014 г., беше проведен с покани на два етапа и се 
отнасяше до три различни пространства. Те бяха избрани според възможността за 
разполагане на големи инсталации и за осигуряване на тяхната видимост. 

Първи етап 
Комисия за предварителен подбор от международно признати специалисти по 
изобразително изкуство изготви списък с автори от целия ЕС за всяко едно от 
пространствата. Авторите трябваше да отговарят на критериите за подбор, изложени в 
правилата на конкурса. Конкурсът беше организиран по начин, който да гарантира, 
доколкото е възможно, участието на поне един автор от всяка държава членка в първия 
етап. Бяха предложени общо 59 творци от 28 държави от ЕС. 

Състав на комисията за предварителен подбор 

● Никола Бурио, директор на Националната академия за изящни изкуства (École 
nationale supérieure des Beaux-Arts), Париж 

● Сузане Генсхаймер, директор на Музея за модерно изкуство (Museum für Moderne 
Kunst), Франкфурт на Майн 

● Масимилиано Джони, директор, Нов музей (New Museum), Ню Йорк, куратор на 
биеналето във Венеция през 2013 г.  

● Мария Хлавайова, художествен директор, База за съвременно изкуство (basis voor 
actuele kunst), Утрехт 

● Енрике Хункоса, бивш директор на Ирландския музей за модерно изкуство (Irish 
Museum of Modern Art), Дъблин 

● Кастутис Куизинас, директор на Центъра за съвременно изкуство (Šiuolaikinio meno 
centras), Вилнюс 

● Ан-Софи Норинг, главен уредник на Музея за модерно изкуство (Moderna Museet), 
Стокхолм 

Втори етап 
На първото си заседание през юни журито трябваше да избере до осем от предложените 
автори за всяко пространство. След това авторите бяха поканени да развият конкретни 
предложения за проекти, които бяха представени анонимно на журито. 

На второто си заседание на 23 и 24 октомври журито определи най-добрите предложения 
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за всяко от трите пространства. 

Състав на журито 

От името на ЕЦБ: 

● Председател: Беноа Кьоре, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ 

● Заместник-председател: Вернер Щуденер, ръководител на генерална дирекция 
„Администрация“ 

От името на националните централни банки от Европейската система на централните 
банки: 

● Евалд Новотни, управител на Oesterreichische Nationalbank 

● Ерки Лийканен, управител на Suomen Pankki – Finlands Bank 

От името на архитектурното студио, проектирало новата сграда на ЕЦБ: 

● Франк Щепер, старши партньор в Coop Himmelb(l)au 

Специалисти по изобразително изкуство: 

● Каролин Христов-Бакърджиев, куратор на биеналето в Истанбул през 2015 г. и 
гостуващ преподавател в Северозападния университет, Еванстън, Илинойс 
(Northwestern University, Evanston/IL) 

● Изабел Карлуш, директор на Фондация Калуст Гулбенкян (Fundação Calouste 
Gulbenkian), Лисабон 

● Сире Хелме, генерален директор на Музея за изкуство на Естония (Eesti 
Kunstimuuseum), Талин 

● Райн Волфс, директор на Центъра за изложби и изкуство на Федерална република 
Германия, (Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland), Бон 

* Информацията за посочените лица е вярна към датата на първата публикация, 
10 ноември 2014 г. 
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