BILAG 2: YDERLIGERE INFORMATION OM KONKURRENCEN OG
JURYEN*
Konkurrencen blev udskrevet i februar 2014 og gennemført som en konkurrence i to faser, hvor
deltagerne blev inviteret til at komme med forslag til tre forskellige udstillingssteder. De tre
udstillingssteder var blevet valgt, fordi de egner sig særligt godt til at udstille store kunstværker.

1. fase
En udvælgelseskomite bestående af internationalt anerkendte kunsteksperter opstillede en liste
med kunstnere fra hele EU for hvert af de tre udstillingssteder. Kunstnerne skulle opfylde
udvælgelseskriterierne i konkurrencereglerne. Konkurrencen blev arrangeret, så der så vidt
muligt deltog mindst én kunstner fra hvert EU-land i konkurrencens første fase. I alt 59 kunstnere
fra 28 EU-lande blev udpeget.
Udvælgelseskomiteens sammensætning
●

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

●

Susanne Gaensheimer (direktør, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main)

●

Massimiliano Gioni (direktør, New Museum, New York, kurator, Bienniale 2013, Venedig)

●

Mária Hlavajová (kunstnerisk direktør, basis voor actuele kunst, Utrecht)

●

Enrique Juncosa (tidligere direktør for Irish Museum of Modern Art, Dublin)

●

Kęstutis Kuizinas (direktør, ŠMC (Contemporary Art Centre), Vilnius)

●

Ann-Sofi Noring (chefkurator, Moderna Museet, Stockholm).

2. fase
Da juryen mødtes første gang i juni, blev den bedt om at udvælge op til otte af de udpegede
kunstnere til hvert udstillingssted. Disse kunstnere blev derefter inviteret til at udarbejde konkrete
forslag, som blev anonymiseret, inden de blev forelagt juryen.
På juryens andet møde 23. og 24. oktober valgte juryen det bedste forslag til hvert af de tre
udstillingssteder.
Juryens sammensætning
ECB's repræsentanter:
●

Formand: Benoît Cœuré (medlem af ECB's direktion)

●

Næstformand: Werner Studener (generaldirektør, Administration).

Repræsentanter for de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker:
●

Ewald Nowotny (direktør for Oesterreichische Nationalbank)
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●

Erkki Liikanen (direktør for Suomen Pankki – Finlands Bank).

Repræsentant for arkitektfirmaet, som stod bag udformningen af ECB's nye bygning:
●

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

Kunsteksperter:
●

Carolyn Christov-Bakargiev (kurator, Istanbul Biennial 2015 og Visiting Professor
Northwestern University, Evanston/IL)

●

Isabel Carlos (direktør, Calouste Gulbenkian Foundation, Lissabon)

●

Sirje Helme (generaldirektør, Eesti Kunstimuuseum, Tallinn)

●

Rein Wolfs (direktør, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn).

* Oplysningerne om de nævnte personer var korrekte, da de først blev offentliggjort 10. november
2014.
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