
 

 

PRÍLOHA 2: BLIŽŠIE INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ A POROTE* 

Výberové konanie pre tri rôzne miesta určenia, spustené vo februári 2014, sa uskutočnilo na 
pozvanie a prebehlo v dvoch kolách. Uvedené tri miesta boli vybrané na základe priestorových 
požiadaviek na umiestnenie a viditeľnosť rozmerných umeleckých diel. 

Prvé kolo 
Výberová komisia zložená z medzinárodne uznávaných odborníkov zostavila pre každé miesto 
zoznam umelcov z celej EÚ. Umelci museli splniť výberové kritériá stanovené v pravidlách 
súťaže. Výberové konanie bolo organizované spôsobom, ktorý mal v prvom kole v maximálnej 
možnej miere zabezpečiť účasť aspoň jedného umelca z každého členského štátu. Celkovo bolo 
nominovaných 59 umelcov z 28 krajín EÚ. 

 

Zloženie výberovej komisie 

● Nicolas Bourriaud (riaditeľ École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paríž) 

● Susanne Gaensheimerová (riaditeľka Museum für Moderne Kunst, Frankfurt nad Mohanom) 

● Massimiliano Gioni (riaditeľ New Museum, New York, kurátor benátskeho bienále 2013)  

● Mária Hlavajová (umelecká riaditeľka basis voor actuele kunst, Utrecht) 

● Enrique Juncosa (bývalý riaditeľ Irish Museum of Modern Art, Dublin) 

● Kęstutis Kuizinas (riaditeľ Šiuolaikinio meno centras, Vilnius) 

● Ann-Sofi Noringová (hlavná kurátorka Moderna Museet, Štokholm) 

Druhé kolo 
Na prvom zasadaní v júni bolo úlohou poroty vybrať pre každé miesto najviac osem 
z nominovaných umelcov. Vybraní umelci boli následne poverení vypracovaním konkrétnych 
návrhov, ktoré boli porote predložené anonymne. 

Na svojom druhom zasadaní 23. a 24. októbra porota vybrala pre každé miesto najlepší návrh. 

 

Zloženie poroty 

V mene ECB: 

● predseda: Benoît Cœuré, člen Výkonnej rady ECB 

● podpredseda: Werner Studener, generálny riaditeľ pre správu ECB 

V mene národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk: 
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Európska centrálna banka 
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, Odbor pre medzinárodné vzťahy s médiami 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany 
Tel.: +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu 

Internet: www.ecb.europa.eu 
Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja. 

 

● Ewald Nowotny, guvernér Oesterreichische Nationalbank 

● Erkki Liikanen, guvernér Suomen Pankki – Finlands Bank 

V mene architektonickej kancelárie zodpovednej za návrh nového sídla ECB: 

● Frank Stepper, senior projektový partner, Coop Himmelb(l)au 

Odborníci z oblasti umenia: 

● Carolyn Christová-Bakargievová, kurátorka istanbulského bienále 2015 a hosťujúca 
profesorka na Northwestern University (Evanston, Illinois) 

● Isabel Carlosová, riaditeľka nadácie Calouste Gulbenkian Foundation, Lisabon 

● Sirje Helmeová, generálna riaditeľka Eesti Kunstimuuseum, Tallinn 

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

 

* Informácie o uvedených osobách zodpovedajú stavu k 10. novembru 2014, keď bolo prvýkrát 
zverejnené zloženie poroty. 
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