
 

 

2. LISA. LISATEAVE KONKURSI JA ŽÜRII* KOHTA 

2014. aasta veebruaris algatatud konkurss viidi läbi kaheetapilise kutsepõhise konkursina, mis 
hõlmas kolme eri asukohta. Asukohtade valimisel võeti arvesse nende sobivust suure kunstiteose 
paigaldamiseks ja selle nähtavuse tagamiseks. 

Esimene etapp 
Rahvusvaheliselt tuntud ekspertidest koosnev valikukomitee koostas iga asukoha jaoks kunstnike 
loetelu, mis hõlmas kogu ELi. Kunstnikud pidid vastama konkursieeskirjades ette nähtud 
valikukriteeriumidele. Konkursi korraldamisel püüti tagada, et võimaluse korral osaleks esimeses 
etapis igast liikmesriigist vähemalt üks kunstnik. Konkursile kutsuti kokku 59 kunstnikku 28 ELi 
liikmesriigist. 

Valikukomitee koosseis 

● Nicolas Bourriaud (direktor, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Pariis) 

● Susanne Gaensheimer (direktor, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt Maini ääres) 

● Massimiliano Gioni (direktor, New Museum, New York, Veneetsia 2013. aasta biennaali 
kuraator)  

● Mária Hlavajová (kunstidirektor, basis voor actuele kunst, Utrecht) 

● Enrique Juncosa (endine direktor, Irish Museum of Modern Art, Dublin) 

● Kęstutis Kuizinas (direktor, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius) 

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

Teine etapp 
Juunis toimunud esimesel koosolekul paluti žüriil valida iga asukoha jaoks välja kuni kaheksa 
kunstnikku. Seejärel tehti kunstnikele ettepanek koostada konkreetne disainikavand, mis tuli 
žüriile esitada anonüümselt. 

Žürii teisel koosolekul 23. ja 24. oktoobril valiti iga asukoha jaoks välja parimad kavandid. 

Žürii koosseis 

EKP esindajad: 

● esimees: Benoît Cœuré, EKP juhatuse liige 

● aseesimees: Werner Studener, halduse peadirektoraadi peadirektor 

Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvate riikide keskpankade esindajad: 

● Ewald Nowotny, Austria keskpanga president 

● Erkki Liikanen, Soome keskpanga president 
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Euroopa Keskpank 
Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa 
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: media@ecb.europa.eu 

http://www.ecb.europa.eu 
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale. 

 

EKP uue hoonekompleksi projekteerinud arhitektuuribüroo esindaja: 

● Frank Stepper, projekti vanempartner, Coop Himmelb(l)au 

Kunstieksperdid: 

● Carolyn Christov-Bakargiev, Istanbuli 2015. aasta biennaali kuraator, külalisprofessor, 
Northwestern University (Evanston/IL) 

● Isabel Carlos, direktor, Fundação Calouste Gulbenkian, Lissabon 

● Sirje Helme, peadirektor, Eesti Kunstimuuseum, Tallinn 

● Rein Wolfs, direktor, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 

* Teave nimetatud isikute kohta oli esmakordse avaldamise kuupäeva (10. november 2014) 
seisuga õige. 
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