
 

 

BIJLAGE 2: NADERE INFORMATIE OVER DE WEDSTRIJD EN DE JURY* 

De wedstrijd, die in februari 2014 van start ging, was een uit twee fasen bestaande 
uitnodigingswedstrijd die betrekking had op drie locaties. De drie locaties waren uitgekozen op 
grond van hun geschiktheid voor het onderbrengen – en garanderen van de zichtbaarheid – van 
grote kunstwerken. 

Fase 1 
Een selectiecommissie van internationaal bekend kunstexperts stelde voor elk van de locaties 
een lijst samen van kunstenaars uit de gehele EU. De kunstenaars moesten voldoen aan de 
selectiecriteria zoals die waren vastgelegd in de wedstrijdvoorwaarden. De wedstrijd werd op zo'n 
wijze georganiseerd dat ervoor werd gezorgd dat, voor zover mogelijk, ten minste één kunstenaar 
uit elke lidstaat aan de eerste fase deelnam. In totaal werden 59 kunstenaars uit 28 EU-landen 
voorgedragen. 

Samenstelling van de selectiecommissie 

● Nicolas Bourriaud (Directeur, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris) 

● Susanne Gaensheimer (Directeur, Museum of Modern Art, Frankfurt am Main) 

● Massimiliano Gioni (Directeur, New Museum, New York, Curator Venice Biennial 2013)  

● Mária Hlavajová (Artistiek Directeur, basis voor actuele kunst, Utrecht) 

● Enrique Juncosa (voormalig Directeur van het Irish Museum of Modern Art, Dublin) 

● Kęstutis Kuizinas (Directeur, Contemporary Art Centre, Vilnius) 

● Ann-Sofi Noring (Hoofdcurator, Moderna Museet, Stockholm) 

Fase 2 
Tijdens zijn eerste bijeenkomst in juni werd de jury gevraagd voor elke locatie uit de 
voorgedragen kunstenaars acht te selecteren. Deze kunstenaars werden vervolgens uitgenodigd 
concrete ontwerpvoorstellen op te stellen, die, voordat zij aan de jury werden voorgelegd, werden 
geanonimiseerd. 

Tijdens zijn tweede vergadering op 23 en 24 oktober selecteerde de jury het beste voorstel voor 
elk van de drie locaties. 

Samenstelling van de jury 

Namens de ECB: 

● Voorzitter: Benoît Cœuré, Lid van de Directie van de ECB 

● Vicevoorzitter Werner Studener, Directeur-Generaal Algemeen Beheer 
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Namens de nationale centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken: 

● Ewald Nowotny, President van de Oesterreichische Nationalbank 

● Erkki Liikanen, President van Suomen Pankki – Finlands Bank 

Namens het architectenbureau dat verantwoordelijk was voor het ontwerp van het hoofdgebouw 
van de ECB: 

● Frank Stepper, Senior Project Partner, Coop Himmelb(l)au 

Kunstexperts: 

● Carolyn Christov-Bakargiev, Curator Istanbul Biennial 2015 en Visiting Professor 
 Northwestern University (Evanston/IL) 

● Isabel Carlos, Directeur van de Calouste Gulbenkian Foundation, Lissabon 

● Sirje Helme, Directeur-Generaal, Eesti Kunstimuuseum, Tallinn 

● Rein Wolfs, Directeur van de Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 
 Bonn 

* De informatie over de genoemde personen was correct per de datum van de eerste publicatie, 
10 november 2014. 


	Fase 1
	Fase 2

