
 

 

ANEXA 2: MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE CONCURS ȘI DESPRE 
JURIU* 

Concursul, lansat în luna februarie 2014, s-a desfășurat pe bază de invitație în două etape și a 
vizat trei spații diferite. Cele trei spații au fost alese pe baza capacității lor de a se preta – și de 
a asigura vizibilitatea – unor instalații artistice de mari dimensiuni. 

Etapa 1 

Un comitet de selecție format din experți în artă de renume internațional a elaborat o listă de 
artiști din întreaga UE pentru fiecare dintre cele trei spații. Artiștii trebuiau să îndeplinească 
criteriile de selecție prevăzute în regulamentul concursului. Concursul a fost organizat astfel 
încât să asigure, pe cât posibil, participarea la prima etapă a cel puțin unui artist din fiecare stat 
membru. În total, au fost nominalizați 59 de artiști din 28 de țări ale UE. 

Componența Comitetului de selecție 

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

● Susanne Gaensheimer (director, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt pe Main) 

● Massimiliano Gioni (director, New Museum, New York, curator al Bienalei de la Veneția 
2013)  

● Mária Hlavajová (director artistic, basis voor actuele kunst, Utrecht) 

● Enrique Juncosa (fost director al Irish Museum of Modern Art, Dublin) 

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

● Ann-Sofi Noring (curator-șef, Moderna Museet, Stockholm) 

Etapa a 2-a 

La prima reuniune, din luna iunie, juriului i s-a solicitat să selecteze, dintre artiștii nominalizați, 
un număr de până la opt artiști pentru fiecare spațiu desemnat. Artiștii respectivi au fost apoi 
invitați să elaboreze propuneri de proiecte concrete, care au fost anonimizate înainte de a fi 
prezentate juriului. 

În cadrul celei de-a doua reuniuni, din 23-24 octombrie, juriul a identificat cea mai bună 
propunere pentru fiecare dintre cele trei spații. 

Componența juriului 

Din partea BCE: 

● Președinte: Benoît Cœuré, membru în Comitetul executiv al BCE 

● Vicepreședinte: Werner Studener, director general al Direcției generale administrație 
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Din partea băncilor centrale naționale din Sistemul European al Băncilor Centrale: 

● Ewald Nowotny, guvernatorul Oesterreichische Nationalbank 

● Erkki Liikanen, guvernatorul Suomen Pankki – Finlands Bank 

Din partea biroului de arhitectură responsabil de proiectarea noului sediu al BCE: 

● Frank Stepper, partener de proiect principal, Coop Himmelb(l)au 

Experți în artă: 

● Carolyn Christov-Bakargiev, curator al Bienalei de la Istanbul 2015 și profesor invitat în 
cadrul Northwestern University (Evanston, Illinois) 

● Isabel Carlos, director al Fundação Calouste Gulbenkian, Lisabona 

● Sirje Helme, director general, Eesti Kunstimuuseum, Tallinn 

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

* Informațiile referitoare la persoanele menționate erau corecte la data primei publicări, 
respectiv la 10 noiembrie 2014. 
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