2. PRILOG: DODATNE INFORMACIJE O NATJECANJU I ŽIRIJU*
Natjecanje, koje je otvoreno u veljači 2014., organizirano je kao natjecanje pozvanih umjetnika u
dva kruga i obuhvaćalo je tri lokacije. Te tri lokacije odabrane su zbog prikladnosti za smještanje
velikih umjetničkih instalacija te kao prostori koji će omogućiti da instalacije budu viđene.

1. krug
Odbor za odabir umjetnika, čiji su članovi bili ugledni međunarodni stručnjaci za umjetnost,
sastavio je popis umjetnika iz cijelog EU-a za svaku lokaciju. Umjetnici su morali ispuniti uvjete za
odabir određene pravilima natjecanja. Natjecanje je zamišljeno tako da, u mjeri u kojoj je to
moguće, u prvom krugu sudjeluje barem jedan umjetnik iz svake države članice. Ukupno je
odabrano 59 umjetnika iz 28 zemalja članica EU-a.
Sastav odbora za odabir
●

Nicolas Bourriaud (ravnatelj, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Pariz)

●

Susanne Gaensheimer (ravnateljica, MMK, Frankfurt na Majni)

●

Massimiliano Gioni (ravnatelj, New Museum, New York, kurator Venecijanskog bijenala
2013.)

●

Mária Hlavajová (umjetnička ravnateljica, basis voor actuele kunst, Utrecht)

●

Enrique Juncosa (bivši ravnatelj, Irish Museum of Modern Art, Dublin)

●

Kęstutis Kuizinas (ravnatelj, ŠMC/CAC, Vilnius)

●

Ann-Sofi Noring (glavna kuratorica, Moderna Museet, Stockholm)

2. krug
Na prvom sastanku u lipnju žiri je za svaku lokaciju morao odabrati do osam imenovanih
umjetnika. Ti su umjetnici potom pozvani da dostave prijedloge rješenja, koje je žiri dobio u
anonimiziranom obliku.
Na sljedećem sastanku 23. i 24. listopada žiri je odabrao najbolji prijedlog za svaku od tri lokacije.
Sastav žirija
U ime ESB-a:
●

predsjednik: Benoît Cœuré, član Izvršnog odbora ESB-a

●

potpredsjednik: Werner Studener, direktor glavne uprave Uprava za opće poslove

U ime nacionalnih središnjih banaka Europskog sustava središnjih banaka:
●

Ewald Nowotny, guverner središnje banke Oesterreichische Nationalbank

●

Erkki Liikanen, guverner središnje banke Suomen Pankki – Finlands Bank
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U ime arhitektonskog ureda koji je izradio projektno rješenje za novu zgradu ESB-a:
●

Frank Stepper, viši partner u projektu, COOP HIMMELB(L)AU

Stručnjaci za umjetnost:
●

Carolyn Christov-Bakargiev, kuratorica Istambulskog bijenala 2015. i gostujuća profesorica,
Northwestern University (Evanston, Illinois)

●

Isabel Carlos, ravnateljica, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisabon

●

Sirje Helme, glavna ravnateljica, KUMU, Tallinn

●

Rein Wolfs, ravnatelj, Bundeskunsthalle, Bonn

* Informacije o navedenim osobama bile su točne u trenutku prve objave, tj. 10. studenoga 2014.
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