PŘÍLOHA 2: BLIŽŠÍ INFORMACE O SOUTĚŽI A POROTĚ*
Soutěž, zahájená v únoru 2014, se uskutečnila formou dvoukolové vyzvané soutěže, která
zahrnovala tři různá místa. Ta byla vybrána na základě toho, jak vhodné jsou pro instalaci
velkých uměleckých děl a zda lze zajistit jejich viditelnost.

1. kolo
Výběrová komise mezinárodně uznávaných odborníků na umění sestavila pro každé z míst
seznam umělců z celé EU. Umělci museli splnit výběrová kritéria stanovená v pravidlech soutěže.
Soutěž byla uspořádána tak, aby byla v prvním kole pokud možno zajištěna účast nejméně
jednoho umělce z každého členského státu. Nominováno bylo 59 umělců z 28 zemí EU.
Složení výběrové komise
●

Nicolas Bourriaud (ředitel Národní vysoké školy výtvarných umění, Paříž)

●

Susanne Gaensheimer (ředitelka Muzea moderního umění, Frankfurt nad Mohanem)

●

Massimiliano Gioni (ředitel Nového muzea, New York, kurátor Benátského bienále 2013)

●

Mária Hlavajová (umělecká ředitelka basis voor actuele kunst, Utrecht)

●

Enrique Juncosa (bývalý ředitel irského Muzea moderního umění, Dublin)

●

Kęstutis Kuizinas (ředitel Centra pro současné umění, Vilnius)

●

Ann-Sofi Noring (hlavní kurátorka Muzea moderního umění, Stockholm)

2. kolo
Na prvním zasedání v červnu byla porota požádána, aby vybrala pro každé místo maximálně
osm nominovaných umělců. Tito umělci byli následně vyzváni, aby připravili konkrétní návrhy,
které byly poté anonymizovány a předloženy komisi.
Na druhém zasedání 23. a 24. října vybrala porota pro každé místo nejlepší návrh.
Složení poroty
Zástupci ECB
●

Předseda: Benoît Cœuré, člen Výkonné rady ECB

●

Místopředseda: Werner Studener, generální ředitel pro vnitřní záležitosti

Zástupci národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank:
●

Ewald Nowotny, guvernér Oesterreichische Nationalbank

●

Erkki Liikanen, guvernér Suomen Pankki – Finlands Bank

Zástupce architektonického studia odpovědného za návrh nového sídla ECB:
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●

Frank Stepper, senior projektový partner, Coop Himmelb(l)au

Odborníci na oblast umění:
●

Carolyn Christov-Bakargiev, kurátorka Istanbulského bienále 2015 a hostující profesorka na
Northwestern University (Evanston v Illinois)

●

Isabel Carlos, ředitelka Nadace Calousta Gulbenkiana, Lisabon

●

Sirje Helme, generální ředitelka Estonského muzea umění, Tallinn

●

Rein Wolfs, ředitel Umělecké a výstavní síně SRN, Bonn

* Informace o zmíněných osobách odpovídají stavu k 10. listopadu 2014, kdy bylo složení poroty
poprvé zveřejněno.
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