
 

 

2 PRIEDAS. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KONKURSĄ IR VERTINIMO 
KOMISIJĄ* 

2014 m. vasario mėn. paskelbtas konkursas buvo vykdomas dviem etapais. Menininkai buvo 
kviečiami kurti darbus trims skirtingoms erdvėms. Šios trys erdvės pasirinktos todėl, kad jose yra 
pakankamai vietos didžiuliams meno kūriniams ir kūriniai jose bus gerai matomi. 

1 etapas 
Atrankos komitetas, sudarytas iš tarptautiniu mastu garsių meno ekspertų, kiekvienos iš erdvių 
projektams parengė atskirus menininkų iš visos ES sąrašus. Menininkai turėjo atitikti konkurso 
taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus. Konkursas buvo organizuojamas taip, kad pirmame 
etape, jei tik įmanoma, būtų bent po vieną menininką iš kiekvienos valstybės narės. Dalyvauti 
konkurse buvo pakviesti 59 menininkai iš 28 ES šalių. 

Atrankos komiteto nariai 

● Nicolas Bourriaud (École nationale supérieure des Beaux-Arts direktorius, Paryžius) 

● Susanne Gaensheimer (Museum für Moderne Kunst direktorė, Frankfurtas prie Maino) 

● Massimiliano Gioni (New Museum direktorius, Niujorkas, 2013 m. Venecijos bienalės 
kuratorius)  

● Mária Hlavajová (basis voor actuele kunst meno vadovė, Utrechtas) 

● Enrique Juncosa (Irish Museum of Modern Art buvęs direktorius, Dublinas) 

● Kęstutis Kuizinas (Šiuolaikinio meno centro direktorius, Vilnius) 

● Ann Sofi Noring (Moderna Museet vyriausioji kuratorė, Stokholmas) 

2 etapas 
Birželio mėn. vykusiame pirmame susitikime vertinimo komisijos buvo paprašyta iš sudarytų 
sąrašų kiekvienai erdvei išrinkti iki 8 menininkų. Šie menininkai vėliau buvo pakviesti sukurti ir 
pateikti konkrečius projektus. Pateikiant projektus vertinti, jų autorių vardai ir pavardės komisijai 
nebuvo atskleisti. 

Spalio 23–24 d. vykusiame antrame susitikime vertinimo komisija išrinko geriausius projektus 
kiekvienai iš trijų erdvių. 

Vertinimo komisijos nariai 

Atstovaujantys ECB: 

● Komisijos pirmininkas: Benoît Cœuré, ECB vykdomosios valdybos narys 
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● Komisijos pirmininko pavaduotojas: Werner Studener, Administracijos generalinio direktorato 
vadovas 

Atstovaujantys Europos centrinių bankų sistemos nacionaliniams centriniams bankams: 

● Ewald Nowotny, Oesterreichische Nationalbank valdytojas 

● Erkki Liikanen, Suomen Pankki – Finlands Bank valdytojas 

Atstovaujantys architektų biurui, atsakingam už naujojo ECB pastato projektą: 

● Frank Stepper, Coop Himmelb(l)au vyriausiasis projekto partneris 

Meno ekspertai: 

● Carolyn Christov-Bakargiev, 2015 m. Stambulo bienalės kuratorė ir Northwestern University 
(Evanstonas, Ilinojaus valstija) kviestinė profesorė 

● Isabel Carlos, Calouste Gulbenkian Foundation direktorė, Lisabona 

● Sirje Helme, Eesti Kunstimuuseum generalinė direktorė, Talinas 

● Rein Wolfs, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland direktorius, Bona 

* Informacija apie minimus asmenis buvo teisinga pirminio paskelbimo dieną, 2014 m. lapkričio 
10 d. 
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