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OБOБЩEHИE

През първите години след създаването си Европейският парламент провежда
своите пленарни заседания на различни места, предоставени от други институции
или от приемащите държави. Едва през 1973 г., след изграждането на сградата
„Schuman“ в Люксембург, Парламентът най-накрая се сдобива със собствена сграда
с пленарна зала (заседателна зала) за своите пленарни заседания.

Сградата е проектирана през 60-те години на XX век и строителството започва през
1970 г., но се налага първоначалните планове да бъдат коригирани, за да може тя
да бъде приспособена за очакваното разширяване на Общностите. През 70-те
години на XX век пленарната зала се използва редовно за пленарни заседания, но с
увеличаването на броя на членовете на ЕП след преките избори през 1979 г. вече
не е достатъчно голяма да побира всички членове.

Пленарната зала в Люксембург се откроява с художествената стойност на
вътрешното си оформление, и по-специално цинковия барелеф, изработен от
групата от Торино NP2. Благодарение на събеседвания, проведени с творците,
настоящата справка предоставя подробна информация относно това
произведение на изкуството, включително как поръчката е възложена на
италианското дружество от белгийския изпълнител, оборудвал залата.

Обръщение на Емилио Коломбо, председател на
Европейския парламент, към пленарното заседание в

Люксембург през 1979 г.

В настоящата информационна
справка:

 Сградата „Schuman“
 Пленарната зала
 Групата NP2
 Създаването на барелефа
 Употреба на пленарната зала
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Външен изглед на сградата „Schuman“ (2012 г.).

Сградата „Schuman“ („Шуман“)
От 1973 г. насам в сградата „Schuman“ се помещават редица служби на Генералния
секретариат на Европейския парламент. Въпреки строгия дизайн и
административния характер на сградата, в нея се намира първата пленарна зала
(заседателна зала), проектирана и изградена за пленарните заседания на
Европейския парламент.

Въпреки че Секретариатът установява от самото начало своето седалище в
Люксембург, в средата на 60-те години на ХХ век е построена само една сграда с цел
да помещава европейските институции: кулата, която е открита през 1966 г. и се
ползва съвместно от Парламента и Комисията, а понастоящем е преобразувана в
конферентен център.

Увеличаващата се дейност на Парламента и последващите изисквания водят до
преговори с Великото херцогство Люксембург за строеж на административна сграда
в района на платото Киршберг. Благодарение на документите, съхранявани в
колекцията на Кабинета на генералния секретар, Ханс Норд, можем да
възпроизведем отделните етапи на сътрудничеството между Европейския
парламент и правителството на Люксембург.

През 1965 г. Европейският
парламент, представляван на
заседанията от директора на
Генерална дирекция за общи
въпроси, Пиер Жинесте,
започва преговори с
люксембургското министерство
на благоустройството, по-
специално с архитекта Лоран
Шмит, който отговаря за
проекта. Парламентът се
интересува особено от
функционалните и
логистичните аспекти, свързани
с изграждането на около 470
офиса, с добро осветление,
включително 30 офиса, които да се използват от политическите групи, и 15 офиса за
представителствата, заседателна зала за около 100 души с кабини за устен превод,
библиотека и редица съоръжения, като например кафене, столова и няколко
складови помещения, включително за архивите.1

След като е постигнато споразумение относно строителния проект, изпълнението на
проекта е възложено през юни 1970 г. на дружеството Compagnie d’entreprises CFE (с
предишно наименование Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises), като се
предвижда работите да приключат до края на 1973 г.

Още през септември 1970 г. очакваното разширяване на Общността след
присъединяването на Обединеното кралство, Ирландия и Дания поставя под въпрос
размера на сградата и се налага проектът да бъде преразгледан, като се добавя още
един етаж, и по този начин се увеличава допълнително капацитетът на сградата от
1 000 на 1 200 души. Първите служби се преместват в сградата през януари 1973 г.,
въпреки че работата все още не е приключила,2 а окончателното нанасяне става до
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Симон Вейл, председател на ЕП, по време на диалога на държавите от
АКТБ с Европа – 1979 г., Люксембург.

края на въпросната година. По предложение на председателя на Парламента,
Корнелис Беркхувер, сградата е наречена на името на Робер Шуман.3

Днес четириъгълната сграда има шест надземни етажа, два подземни етажа и два
двора, които осигуряват естествена светлина за помещенията от двете страни на
коридорите. Сградата е с дължина 100 м, широчина 56 м и височина 33 м и заема
площ от 36 000 квадратни метра за обем от 125 000 кубически метра.

Набор от планове, открити в кореспонденция от 1974 г.,4 показват как са използвани
различните етажи: библиотеката и ресторантът се намират на приземния етаж;
пленарната зала, барът за членовете на ЕП и офисите на председателя са на първия
етаж; вторият етаж води до галериите на пленарната зала, кабините за устен превод
и контролното помещение. На същия етаж се намират и пресцентър, офисите на
генералния секретар и някои кабинети, запазени за членове на Съвета. Третият етаж
е за политическите групи, а офисите на квесторите са на четвъртия етаж, заедно с
редица административни помещения, службата по протокол, някои парламентарни
комисии и офисите за членовете на Съвета и на Комисията. Петият етаж е изцяло
зает от парламентарните комисии, а на шестия етаж се помещават тогавашната
Генерална дирекция Д за изследвания и документация и устните преводачи. На
двата подземни етажа се помещават печатарската преса, където се отпечатват и
разпространяват документите от решаващо значение за работата на институцията, и
различни технически и складови помещения.

Пленарната зала
След подписването на Договора за сливане, градовете Люксембург, Брюксел и
Страсбург са избрани за временните места на работа на Европейския парламент.
През 1965 г. службите на секретариата се установяват в Люксембург, а Страсбург
трябва да бъде домакин на пленарните заседания. През 70-те години на ХХ век все
още се води оживен и открит дебат относно избора на единно седалище на
институцията. Изграждането на заседателна зала, която дава възможност на
членовете на ЕП да провеждат пленарни заседания в Люксембург, предизвиква
опасения, че Страсбург ще бъде постепенно изоставен.

Самият председател Валтер
Беренд, във встъпителното си
слово на първото пленарно
заседание, проведено в
сградата „Schuman“, обяснява
причините за решението:
„Категорично не става въпрос за
намаляване на политическото
ни присъствие в Страсбург. В
същото време, през 1973 г.,
както и предходните години,
въпросът е да се опитаме да се
справим, по възможно най-
икономичен начин, с
нарастващия обем на работата,
която ни задължава да
провеждаме все по-голям брой месечни сесии.“5
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Ако по време на първоначалното обсъждане на проекта през 1965 г., Парламентът
действително изисква построяване на голяма заседателна зала за около 100 души, в
докладна записка от 1970 г. на генералния секретар Ханс Норд до председателя
Марио Селба6 ясно се посочва необходимостта от подходящи помещения и условия
на работа както в Страсбург, така и в Люксембург. Поради тази причина версията на
проекта от 1971 г. включва изграждането на пленарна зала, която би дала
възможност за провеждането на пленарни заседания по подходящ начин. От
докладна записка от януари 1971 г., изпратена от Пиер Жинесте до Ханс Норд, могат
да бъдат извлечени критериите, които трябва да бъдат спазени във връзка с
пленарната зала. Тя трябва да побира 142-те членове на Европейския парламент, но
и трябва да може да бъде разширена с до 208 места, в очакване на вероятното
влизане на Обединеното кралство, Ирландия и Дания (както и Норвегия, макар че
впоследствие тя взема решение против присъединяването). В залата също така
трябва да има място за председателя на Парламента и Бюрото, подиум за ораторите,
представителите на Съвета и на Комисията и на придружаващите ги длъжностни
лица, както и маса за стенографите. Планът е да се изгради галерия на горния етаж,
достъпна както от пленарната зала, така и отвън, която да побира максимум 200
души, включително журналисти и представители на широката общественост.7

Пленарната зала трябва да разполага с кабини за устен превод и техническо
оборудване, като например слушалки, микрофони и телевизионни апарати за
излъчване на дебатите и показване на имената на ораторите и заглавията на
докладите, които се обсъждат.

Вниманието на представителите на Парламента е насочено предимно към
техническите и практическите аспекти на залата, но крайният резултат показва
рафинираност също по отношение на вътрешния дизайн. Правоъгълната зала (28 м
x 20 м) е изящно украсена чрез използването на комбинация от различни материали
като кожа, покриваща стените, дървени седалки и метални полилеи и таван. Местата
на членовете на ЕП са подредени в U-образна форма и са ориентирани към
катедрата и подиума на председателя. По-голямата част от задната стена се заема от
геометричен цинков барелеф, проектиран от групата от Торино NP2. В средата има
две врати, украсени в същия стил и напълно замаскирани в рамките на скулптурата,
които предоставят достъп до кабинета на председателя.

Проектът за пленарната зала е възложен на белгийския вътрешен дизайнер и
мебелист, Рене Симонис, основател през 1928 г. на предприятието Entreprise Simonis,
което продължава да функционира и днес и е известно със съвместното си участие в
големи проекти като пленарната зала на Сената на Белгия и банката Bank Brussels
Lambert. Документите не посочват по какъв начин декорацията на пленарната зала е
възложена на Симонис и групата NP2. Фактът, че проектът не е оставил следа в
историческите архиви на Европейския парламент, нито в тези на люксембургското
министерство на благоустройството, нито дори в плановете на архитекта Лоран
Шмит, сочат, че този аспект е бил изцяло управляван от строителното дружество.
Симонис, който е добре познат в Брюксел по това време, вероятно е бил избран от
Compagnie d’entreprises (CFE) поради своя доказан опит.

Благодарение на събеседвания с членове на групата NP2 и документи, предоставени
от архива на Нероне Чекарели, успяхме да идентифицираме стъпките, довели до
възлагането на поръчката за изработване на барелефа на NP2.8
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Джовани Чекарели, известен като „Нероне“, и Джани Патуци, с
техния екип.

Групата NP2
Групата NP2 е основана от Джовани Чекарели, известен като Нероне (1937 – 1996 г.),
и Джани Патуци (род. 1932 г.), творец с международни изяви9 между 1962 г. и 1974
г.,10 който е носител на водещи отличия11 и си сътрудничи с известни творци като
Емилио Видова, Марсел Бройер и др. Двамата млади автори се запознават, докато
учат във Академията за изящни изкуства във Венеция академия (Accademia di Belle
Arti), и се срещат отново през 1959 г. в Торино, където започват успешно
партньорство и учредяват групата NP2 през 1962 г. Работата им се основава на
идеята за „освобождаване“ на изкуството от музеи и галерии, с цел да бъде достъпно
за широката публика, чрез интегриране на изкуство и архитектура.

Студиото в Боргаро Торинезе, където двамата работят, се оказва истински център на
експерименти, отворени за сътрудничество с други творци и занаятчии.
Продуктовите им гами са широки и разнообразни: те създават и изграждат
монументални скулптури, мебели, обзавеждане и панели, като използват методи,
вариращи от метало- и дървообработване до циментово и мраморно гравиране,
демонстрирайки оригинално творчество и големи технически способности. В края
на 60-те години на ХХ век двамата творци започват да разграничават
произведенията си и наред със своите уникални творби (които продължават да
носят подписа на NP2), започват серийно производство на покрития и архитектурни
аксесоари. По време на събеседването, Джани Патуци изтъква, че те са работили
усилено в студиото,12 като в думите му все още се излъчва ентусиазмът,
характеризиращ произведенията на групата.

През 1964 г. Пиеркарло Чекарели,
по-малкият брат на Нероне, тогава
едва в началото на своята
управленческа кариера, също се
присъединява към групата NP2.
Пиеркарло се занимава с
административните и търговските
аспекти и неговият принос се
оказва от решаващо значение за
популяризирането на дейността на
групата. С помощта на
архитектурни изложения той
успява да създаде гъста мрежа от
контакти с архитекти, изложбени
зали и галерии за изкуство и
дизайн, първоначално в
Съединените щати, а после и в
Европа.13 Започват да пристигат
поръчки, както от публичния, така
и от частния сектор.

Създаването на барелефа
В края на 60-те години на ХХ век произведенията на NP2 са показани в редица
изложбени зали, включително галерията на дизайнера Роджър Ванхевъл, която
продължава да съществува и до днес, на Avenue Louise в Брюксел. Това е вероятното
обяснение как на творците е възложено да изработят барелефа. Като се има
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Среща на Консултативната асамблея АКТБ – ЕИО в Люксембург, 1976
г.: Жан, Велик херцог на Люксембург, и Жозефин-Шарлот, Велика
херцогиня.

предвид, че Симонис и Ванхевъл14 се познават лично и професионално, и предвид
близкото разположение по това време на сградите на Enterprise Simonis и Galerie
Vanhevel, изглежда вероятно Симонис да е видял произведенията на Нероне и
Патуци в изложбената зала и да ги е избрал да довършат неговия проект.

Благодарение на събеседването със скулптора Джани Патуци през декември 2014 г.,
успяхме да научим много допълнителна информация относно създаването на това
произведение на изкуството. По спомени на Патуци, Пиеркарло Чекарели е донесъл
в студиото чертеж на профила на стената, която се е очаквало те да декорират.
Стената има четири правоъгълни отвора в горната половина, където ще се
помещават кабините за устен превод, и от които творците се вдъхновяват за
развитието на темата.

Барелефът покрива площ от около 150 квадратни метра (25 м x 6 м) и се състои от 83
правоъгълни цинкови панела с неправилни размери, монтирани на шест равнища.
Релефът около четирите главни отвора пресъздава декор в гръцки стил. Правите
линии на горната част на произведението се компенсират от извитите линии на
долната част, която, подобно на скоба, отваря и затваря абстрактния геометричен
модел. Както казва Нероне Чекарели, това е послание, което не се нуждае от
превод15. Барелефът датира от 1972 г.

Скулптурата е изработена изцяло в студиото в Боргаро Торинезе, където работят
творците, подпомагани от сътрудници. Целият процес, от проектирането до
завършването на скулптурата, продължава около два месеца, включително две
седмици за боядисването на панелите и две седмици за ецването им. Плочите са с
първоначален размер 1 м x 2 м и дебелина 2 мм.

Те са от същия вид като тези, използвани за производството на ковчези, и са
закупени, както е типично за тези творци, от местен търговец.

Панелите са изработени с помощта на метода ецване, обичайно използван за
гравиране и отпечатване. Орнаментът върху панелите е боядисан с мазен материал,
като изображението става негативно, с цел защита на металните части, които не се
предполага да бъдат подложени на ецване. След това те са избърсани със сюнгери,
напоени с азотна киселина, която попива в метала до максимална дебелина 1 мм,
създавайки изненадващ ефект на светлосянка (chiaroscuro). Панелите, номерирани и
опаковани в специални сандъци, са изпратени в Люксембург и според обичайната
практика са монтирани на
място от дружеството,
отговорно за работата, след
инструкции от създателите.

Употреба на
пленарната зала
Първата месечна сесия в
новата пленарна зала се
провежда на 12 февруари
1973 г.; по този повод
тогавашният председател на
Комисията, Франсоа-Ксавие
Ортоли, представя шестата
годишна програма на
Комисията – за 1973 г. Между
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План на местата в пленарната зала, по
политически групи, септември 1975 г.

1973 г. и 1979 г. пленарната зала е домакин на 35 заседания на Европейския
парламент, председателствани от четирима различни председатели. През това
време пленарните месечни сесии на ЕП се провеждат последователно в Люксембург
и Страсбург, като почти половината от тях са организирани в Люксембург.
Годишният график е приет от разширения състав на Бюрото.

В отговор на коментари, направени след първото заседание, пленарната зала е
допълнително адаптирана няколко пъти. В изказване на генералния секретар Ханс
Норд е посочен списък на подобренията, които трябва да се направят, особено що
се отнася до несъответствието на звуковата система, липсата на оборудване,
позволяващо на членовете на персонала да следят разискванията от своите
кабинети, и необходимостта от увеличаване на броя на местата за сядане на
служителите на Комисията и на Съвета.16 Кабините за устен превод също са
увеличени от четири на шест езика.

Сред многобройните доклади, представени във въпросната пленарна зала, е
целесъобразно да се изтъкне докладът Патайн (Patijn), „Проект на конвенция за
избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори“ (Draft
convention on elections to the European Parliament by direct universal suffrage),
обсъден по време на пленарното заседание на 14 януари 1975 г. Записът от
разискването показва, че Парламентът смята, че е много важно, в този конкретен
контекст, да направи разискването открито за обществеността и да комуникира с
европейските граждани, както се вижда от наличието на многобройни репортери и
телевизионни камери в пленарната зала.17

След първите избори за Европейски парламент
през юни 1979 г., броят на членовете на ЕП се
увеличи от 208 на 410 и това прави пленарната зала
неподходяща за провеждането на пленарни
заседания, които с течение на времето се
провеждат все по-често в Страсбург. Между 1975 г.
и 1980 г. трите учредителни заседания и пет
годишни заседания на Консултативната асамблея
АКТБ – ЕИО са проведени в пленарната зала на
сграда „Schuman“. Асамблеята се състои от
представителите на 46 държави от Африка,
Карибите и Тихия океан и деветте държави –
членки на ЕИО, които са страни по Конвенцията от
Ломе.

През годините пленарната зала продължава да
бъде използвана от Европейския парламент и
други институции за домакинстването на различни
събития и срещи, като например прояви или
кръгли маси, организирани от членове на ЕП, и други институции като Световния
форум за мир (World Peace Forum) или Националния младежки съвет на Люксембург.
Пленарната зала е също така основна атракция за групови посещения,
организирани от Информационното бюро на ЕП в Люксембург.

Залата, декорът, големият цинков барелеф са изцяло запазени до наши дни и
представляват, с историята си, живо свидетелство за период на силен растеж и
значителни промени за Европейския парламент.
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