
 

 

2. FÜGGELÉK: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATRÓL ÉS A 
ZSŰRIRŐL 

A 2014 februárjában meghirdetett két szakaszos meghívásos pályázat három különböző 
helyszínt érint. Ezek kiválasztása során a fő szempont az volt, hogy mennyire alkalmasak 
nagyméretű műalkotások jól látható kiállítására. 

Első szakasz 
Mindegyik helyszínhez neves művészeti szakértőkből álló nemzetközi bizottság állította össze az 
EU több pontjáról érkező művészek névsorát azok közül, akik megfeleltek a 
versenyszabályzatban meghirdetett kiválasztási szempontoknak. A szervezés során arra 
törekedtek, hogy a pályázat első szakaszában lehetőleg minden tagállamot képviseljen legalább 
egy művész. Összesen 28 uniós ország 59 művészét választották ki. 

A választóbizottság tagjai 

● Nicolas Bourriaud (a párizsi École nationale supérieure des Beaux-Arts igazgatója) 

● Susanne Gaensheimer (a frankfurti Museum für Moderne Kunst igazgatója) 

● Massimiliano Gioni (a New York-i New Museum igazgatója, a 2013-as velencei biennále 
kurátora)  

● Mária Hlavajová (az utrechti basis voor actuele kunst művészeti igazgatója) 

● Enrique Juncosa (a dublini Museum of Modern Art egykori igazgatója) 

● Kęstutis Kuizinas (a vilniusi Siuolaikinio meno centras igazgatója) 

● Ann-Sofi Noring (a stockholmi Moderna Museet főkurátora) 

2. szakasz 
A júniusi első ülés alkalmával a zsűrinek minden egyes helyszínhez maximum nyolc művészt 
kellett kiválasztania a listáról. A kiválasztott művészektől konkrét tervek kidolgozását kérték, 
amelyeket anonim formában tártak a zsűri elé. 

A legjobb pályaműveket az október 23-24-i, második ülésen választották ki. 

A zsűri tagjai: 

Az EKB részéről: 

● Elnök: Benoît Cœuré, az EKB Igazgatóságának tagja 

● Alelnök: Werner Studener, az Igazgatási Főigazgatóság vezetője 

A Központi Bankok Európai Rendszerének nemzeti központi bankjai részéről: 

● Ewald Nowotny, az Oesterreichische Nationalbank elnöke 
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● Erkki Liikanen, a Suomen Pankki – Finlands Bank elnöke 

Az EKB új székházának tervezéséért felelős építésziroda részéről: 

● Frank Stepper, Coop Himmelb(l)au, vezető projektpartner 

Művészeti szakértők: 

● Carolyn Christov-Bakargiev, a 2015-ös isztanbuli biennále kurátora, a Northwestern 
University (Evanston/IL) meghívott professzora 

● Isabel Carlos, a lisszaboni Calouste Gulbenkian alapítvány igazgatója 

● Sirje Helme, a tallinni Eesti Kunstimuuseum vezérigazgatója 

● Rein Wolfs, a bonni Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 
igazgatója 

* A fenti információk az első publikáció időpontjában, azaz 2014. november 10-én érvényesek. 
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