
 

 

PRILOGA 2: DODATNE INFORMACIJE O NATEČAJU IN ŽIRIJI* 

Natečaj, ki je bil objavljen februarja 2014, je bil izveden kot natečaj s povabilom v dveh korakih ter 
je vključeval tri različne lokacije. Te lokacije so bile izbrane zato, ker so primerne, da sprejmejo 
velike umetniške instalacije in omogočijo njihovo vidljivost. 

1. korak 
Izbirna komisija mednarodno priznanih strokovnjakov za umetnost je za vsako lokacijo sestavila 
seznam umetnikov iz cele Evropske unije. Umetniki so morali izpolnjevati izbirna merila, določena 
v pravilih natečaja. Natečaj je bil organiziran tako, da je v prvem koraku k sodelovanju pritegnil 
vsaj enega umetnika iz vsake države članice. Skupaj je bilo imenovanih 59 umetnikov iz 28 držav 
EU. 

Sestava izbirne komisije 

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

● Susanne Gaensheimer (direktorica, MMK, Frankfurt na Majni) 

● Massimiliano Gioni (direktor, New Museum, New York, kustos beneškega bienala 2013)  

● Mária Hlavajová (umetniška direktorica, BAK, Utrecht) 

● Enrique Juncosa (nekdanji direktor, IMMA, Dublin) 

● Kęstutis Kuizinas (direktor, ŠMC, Vilna) 

● Ann-Sofi Noring (glavna kustosinja, Moderna Museet, Stockholm) 

2. korak 
Na prvem sestanku, ki je potekal junija, je bila žirija naprošena, da za vsako lokacijo imenuje do 
osem umetnikov. Ti umetniki so bili nato povabljeni, da razvijejo konkretne osnutke, ki so bili 
anonimizirani, preden so bili predloženi žiriji. 

Na drugem sestanku, ki je potekal 23. in 24. oktobra, je žirija izbrala najboljši predlog za vsako od 
treh lokacij. 

Sestava žirije 

V imenu ECB: 

● Predsednik: Benoît Cœuré, član Izvršilnega odbora ECB 

● Podpredsednik: Werner Studener, generalni direktor Uprave 

V imenu nacionalnih centralnih bank v Evropskem sistemu centralnih bank: 

● Ewald Nowotny, guverner, Oesterreichische Nationalbank 

● Erkki Liikanen, guverner, Suomen Pankki – Finlands Bank 
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Evropska centralna banka 
Generalni direktorat Stiki z javnostjo, Oddelek za odnose s svetovnimi mediji 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija 
Tel.: +49 69 1344 7455, E-pošta: media@ecb.europa.eu 

Spletno mesto: www.ecb.europa.eu 
Razmnoževanje je dovoljeno ob navedbi vira. 

 

V imenu projektne pisarne, odgovorne za načrtovanje novih prostorov ECB: 

● Frank Stepper, višji projektni partner, Coop Himmelb(l)au 

Strokovnjaki za umetnost: 

● Carolyn Christov-Bakargiev, kustosinja istanbulskega bienala 2015 ter gostujoča profesorica 
na Northwestern University (Evanston, Illinios, ZDA) 

● Isabel Carlos, direktorica, Calouste Gulbenkian Foundation, Lizbona 

● Sirje Helme, generalna direktorica, KUMU, Talin 

● Rein Wolfs, direktor, Bundeskunsthalle, Bonn 

* Informacije o tu navedenih posameznikih so bile točne, ko so bile 10. novembra 2014 prvič 
objavljene. 
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