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SHRNUTÍ

Ve svých počátcích pořádal Evropský parlament svá plenární zasedání na různých
místech v jiných institucích nebo v hostitelských zemích. Teprve v roce 1973, poté co
byla postavena budova Schuman v Lucemburku, získal Parlament pro konání svých
plenárních zasedání konečně vlastní prostory s jednacím sálem.

Původní projekt vypracovaný v 60. letech 20. století musel být změněn, aby byla
budova, jejíž výstavba byla zahájena v roce 1970, schopna pojmout plánované
rozšíření Společenství. V 70. letech byl jednací sál pravidelně využíván pro plenární
zasedání, avšak vzhledem k nárůstu počtu poslanců po přímých volbách v roce 1979
již kapacita tohoto sálu nepostačovala.

Hemicycle v Lucemburku má díky své výzdobě, zejména zinkovému basreliéfu
vytvořenému turínskou Skupinou NP2, vysokou uměleckou hodnotu. V tomto
briefingu naleznete mimo jiné podrobnosti o vzniku tohoto uměleckého díla.
Rozhovory s autory díla poodhalily například to, jak italský ateliér získal zakázku od
belgického dodavatele zařízení jednacího sálu.

Emilio Colombo, předseda Evropského parlamentu,
hovoří na plenárním zasedání v Lucemburku v roce

1979.
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Pohled na budovu Schuman (2012).

Budova Schuman
Od roku 1973 je v budově Schuman umístěna řada oddělení sekretariátu Evropského
parlamentu. Navzdory svému strohému vzhledu a administrativnímu charakteru
ukrývá historicky první jednací sál (hemicycle), který byl navržen a zkonstruován pro
plenární zasedání Evropského parlamentu.

Ačkoli sekretariát sídlí v Lucemburku již od počátku, v polovině 60. let 20. století měly
evropské instituce pouze jednu budovu – „Věž“, jež byla uvedena do provozu v roce
1966 a kterou využívaly společně Parlament a Komise. Před nedávnem byla
dokončena přestavba této budovy na konferenční centrum.

Narůstající objem činnosti Parlamentu a nároky z toho plynoucí vyústily v jednání
s Lucemburským velkovévodstvím o výstavbě administrativní budovy na Plateau du
Kirchberg. Díky dokumentaci archivované kanceláří generálního tajemníka Hanse
Norda můžeme rekonstruovat jednotlivé fáze spolupráce Evropského parlamentu
s lucemburskou vládou.

V roce 1965 Evropský
parlament, zastupovaný
ředitelem z generálního
ředitelství pro obecné
záležitosti Pierrem
Ginestetem, zahájil jednání s
lucemburským ministerstvem
pro veřejné zakázky, zejména
s architektem Laurentem
Schmitem, který za tento
projekt zodpovídal. Parlament
zajímaly především funkční a
logistické aspekty, neboť
mělo vzniknout celkem asi
470 kanceláří s dobým
osvětlením, z toho 30 pro
politické skupiny a 15 pro reprezentační účely, jednací sál s tlumočnickými kabinami
přibližně pro 100 osob, knihovna a další příslušenství jako například kavárna, jídelna a
několik skladů, mimo jiné pro archiv.1

Poté, co bylo dosaženo shody ohledně výstavby, byla v červnu 1970 realizací projektu
pověřena Compagnie d'Entreprises CFE (bývalá Compagnie Belge de Chemins de Fer et
d'Entreprises), která měla dílo dokončit do konce roku 1973.

Již v září 1970 vyvolalo plánované rozšíření Společenství po přistoupení Spojeného
království, Irska a Dánska pochybnosti o velikosti budovy a projekt musel být
přepracován – bylo přidáno další podlaží, čímž se zvýšila kapacita z 1 000 na 1 200
osob. První oddělení se nastěhovala v lednu 1973, ačkoli výstavba zatím nebyla zcela
dokončena,2 a na konci tohoto roku byla již budova obsazena kompletně. Na návrh
předsedy Parlamentu Cornelise Berkhouwera byla budova pojmenována po Robertu
Schumanovi.3

Dnes má tato obdélníková budova šest nadzemních a dvě podzemní podlaží a dvě
nádvoří, která umožňují přístup denního světla do místností na obou stranách chodeb.
Budova Schuman má délku 100 metrů, šířku 56 metrů a výšku 33 metrů a zaujímá
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Simone Veilová, předsedkyně EP – dialog afrických, karibských a
tichomořských států s Evropou, Lucemburk, 1979.

plochu 36 000 metrů čtverečních s obestavěným prostorem 125 000 metrů
krychlových.

Soubor plánů nalezených v korespondenci z roku 19744 znázorňuje využití
jednotlivých podlaží: v přízemí se nacházely knihovna a restaurace; v prvním patře byl
jednací sál, poslanecký bar a kanceláře předsedy; druhé patro vedlo na galerie
jednacího sálu, k tlumočnickým kabinám a do technické místnosti. Ve stejném patře
bylo umístěno také tiskové středisko, kanceláře generálního tajemníka a několik
kanceláří určených pro členy Rady. Třetí patro bylo vyhrazeno politickým skupinám,
zatímco kanceláře kvestorů se nacházely ve čtvrtém patře spolu s administrativními
kancelářemi, protokolárním oddělením, některými parlamentními výbory a
kancelářemi pro členy Rady a Komise.  Páté patro bylo obsazeno parlamentními
výbory a v šestém patře sídlili GŘ D, výzkum a dokumentace, a tlumočníci. Ve dvou
podzemních podlažích byl umístěn tiskařský lis, kde se tiskly a odkud se distribuovaly
dokumenty nezbytné pro činnost Parlamentu, a dále se zde nacházela různá technická
zařízení a skladovací prostory.

Jednací sál (hemicycle)
Po podpisu Smlouvy o jednotných orgánech byla jako dočasná pracovní místa
Evropského parlamentu zvolena města Lucemburk, Brusel a Štrasburk. V roce 1965
byly útvary sekretariátu umístěny do Lucemburku, zatímco Štrasburk měl hostit
plenární zasedání. Během 70. let 20. století stále probíhala živá diskuse o výběru
jednoho sídla Parlamentu. Budova s jednacím sálem ve tvaru půlkruhu, která
poslancům EP umožňovala scházet se k plenárním zasedáním v Lucemburku,
vyvolávala obavy, že Štrasburk bude postupně opuštěn.

Na prvním plenárním
zasedání v budově
Schuman sdělil ve svém
úvodním projevu důvody
tohoto rozhodnutí sám
předseda Walter Behrend:
„Naprosto nepřipadá v
úvahu, abychom omezili
svou politickou přítomnost
ve Štrasburku. Stejně jako v
předchozích letech i v roce
1973 však zůstává otázkou,
jak se co nejhospodárněji
vypořádat s narůstajícím
objemem práce, který
vyžaduje, abychom se častěji scházeli na plenárních zasedáních.“5

Jakkoli při úvodních jednáních o projektu budovy Schuman v roce 1965 Parlament
požadoval výstavbu prostorného jednacího sálu, který by pojmul přibližně 100 osob, v
dopise generálního tajemníka Hanse Norda předsedovi Mariu Scelbovi6 je
jednoznačně vyjádřena potřeba vhodných prostor a pracovních podmínek ve
Štrasburku i v Lucemburku.  Nová verze projektu z roku 1971 proto zahrnuje výstavbu
hemicycle s cílem umožnit konání řádných plenárních zasedání. Z dopisu, který zaslal
v lednu 1971 Pierre Ginestet Hansi Nordovi, lze vyvodit, jaká kritéria měl tento jednací
sál splňovat. Měl mít dostatečnou kapacitu pro všech 142 poslanců Evropského
parlamentu, kterou by – s ohledem na očekávané přistoupení Spojeného království,
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Irska a Dánska (a rovněž Norska, které však následně přistoupení odmítlo) – bylo
možné rozšířit až na 208 křesel. V jednacím sále měl být rovněž prostor pro předsedu a
předsednictvo Parlamentu, podium pro řečníky, zástupce Rady a Komise a jejich
úředníky a stůl pro stenografy. Plánovala se výstavba galerie v horním podlaží, která
by byla přístupná zevnitř i zvnějšku jednacího sálu, s kapacitou až 200 osob, včetně
novinářů a veřejnosti.7 Jednací sál měl mít tlumočnické kabiny a technické vybavení
jako například sluchátka, mikrofony a obrazovky, na nichž by se vysílaly rozpravy a na
nichž by byla zobrazována jména řečníků a názvy projednávaných zpráv.

Zatímco pozornost představitelů Parlamentu byla zaměřena hlavně na technické a
praktické aspekty jednacího sálu, konečný výsledek ukazuje i vytříbenost návrhu
interiérů. Obdélníková místnost (28 m x 20 m) má působivý design kombinující různé
materiály – například kůži, která byla použita na obložení stěn, dřevěná křesla a
kovové lustry a strop. Křesla poslanců byla uspořádána do tvaru U a umístěna naproti
řečnickému pultu a podiu pro předsedu. Zadní stěně dominoval geometrický zinkový
basreliéf, který vytvořila turínská Skupina NP2. Uprostřed plastiky byly dvoje dveře s
dekorem na stejné téma, který dokonale maskoval vchod do kanceláře předsedy.

Vypracováním projektu jednacího sálu byl pověřen belgický návrhář interiérů a
umělecký truhlář René Simonis, který v roce 1928 založil firmu Entreprise Simonis, jež
stále existuje a která se proslavila účastí na významných projektech – spolupracovala
například na jednacím sále belgického senátu nebo interiérech banky Banque Bruxelles
Lambert. Z dokumentů však není jasné, jakým způsobem Simonis a Skupina NP2
zakázku na výzdobu jednacího sálu získali. Skutečnost, že tento projekt nezanechal
žádné stopy v historickém archivu Parlamentu, v archivu lucemburského ministerstva
pro veřejné zakázky ani v plánech architekta Laurenta Schmita, naznačuje, že tuto věc
zařizovala stavební firma sama. Simonise, který byl v té době dobře znám v
bruselských kruzích, pravděpodobně Compagnie d'Entreprises (CFE) vybrala díky jeho
bohatým zkušenostem.

Na základě rozhovorů s členy Skupiny NP2 a dokumentů z archivu Nerona Ceccarelliho
se nám podařilo zjistit, jaké důvody vedly k pověření Skupiny NP2 vytvořením
basreliéfu.8

Skupina NP2
Skupinu NP2 založili Giovanni Ceccarelli, přezdívaný Nerone (1937–1996), a Gianni
Patuzzi (nar. 1932), kteří v letech 1962–19749 působili na mezinárodní scéně10, získali
významná ocenění11 a spolupracovali se známými umělci, například s Emiliem
Vedovou, Marcelem Breuerem a dalšími. Oba mladí umělci se seznámili ještě jako
studenti Akademie výtvarných umění (Accademia di Belle Arti) v Benátkách a znovu se
setkali v Turíně v roce 1959, kde zahájili své úspěšné partnerství a v roce 1962 založili
Skupinu NP2. Jejich dílo vychází z myšlenky osvobození umění z muzeí a galerií, aby
bylo přístupné širší veřejnosti, prostřednictvím začlenění umění do architektury.

Studio v Borgaro Torinese, kde oba tvořili, se stalo skutečnou líhní experimentů,
otevřenou spolupráci s dalšími umělci a řemeslníky. Jejich dílo bylo rozsáhlé a
různorodé: své monumentální plastiky, nábytek, instalace a panely, jež se vyznačují
tvůrčí originalitou a dokonalým technickým zpracováním, vytvářeli z mnoha materiálů
– kovu, dřeva, betonu či mramoru. Na konci 60. let 20. století začali oba umělci svou
tvorbu diferencovat a vedle svých jedinečných uměleckých děl (která nadále nesla
podpis NP2) začali tvořit sériově vyráběné pokrývací a obkládací prvky a
architektonické doplňky. Při našem rozhovoru Gianni Patuzzi zmínil, že ve studiu se
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Giovanni Ceccarelli, přezdívaný Nerone, a Gianni Patuzzi, se svým týmem.

tvrdě pracovalo,12 ale v jeho slovech bylo přesto patrné zanícení, které je pro díla
Skupiny NP2 charakteristické.

V roce 1964 do skupiny přišel
Piercarlo Ceccarelli, mladší bratr
Nerona, který stál teprve na
začátku své manažerské dráhy.
Piercarlo se staral o
administrativní a obchodní
záležitosti a ukázalo se, že jeho
práce je pro propagaci tvorby
Skupiny NP2 klíčová.
Prostřednictvím
architektonických výstav se mu
podařilo vytvořit hustou síť
kontaktů s architekty, výstavními
prostorami a galeriemi umění a
designu, nejprve ve Spojených
státech a později v Evropě.13 Brzy
začaly přicházet objednávky z
veřejného i soukromého sektoru.

Tvorba basreliéfu
Na konci 60. let 20. století byla díla Skupiny NP2 vystavena v řadě galerií, včetně
galerie designéra Rogera Vanhevela, která existuje dodnes, na Avenue Louise v
Bruselu. Právě proto umělci patrně získali zakázku na vytvoření basreliéfu. Vzhledem k
tomu, že Simonis a Vanhevel14 se znali osobně i pracovně, a vzhledem k tomu, že se
Enterprise Simonis a Galerie Van Hevel tehdy nacházely blízko sebe, jeví se jako
pravděpodobné, že Simonis si v této galerii všiml tvorby Nerona a Patuzziho a přizval
je k účasti na svém projektu.

Na základě rozhovoru s umělcem Giannim Patuzzim v prosinci 2014 se nám podařilo
získat řadu dalších informací o vzniku tohoto uměleckého díla. Patuzzi vzpomínal, že
Piercarlo Ceccarelli přinesl do studia nákres stěny, kterou měli vyzdobit.  V horní
polovině stěny byly čtyři obdélníkové otvory, v nichž měly být umístěny tlumočnické
kabiny a jimiž se umělci inspirovali při vytváření návrhu svého díla.

Basreliéf pokrývá plochu asi 150 metrů čtverečních (25 m x 6 m) a skládá se z 83
obdélníkových zinkových desek různé velikosti, které jsou instalovány v šesti řadách.
Vzor kolem čtyř otvorů v horní části vytváří dekoraci v řeckém stylu. Rovné linie horní
části díla jsou v kontrastu se zaoblenými liniemi dolní části, jež jako závorky otevírají a
uzavírají abstraktní geometrický vzor. Jak prohlásil Nerone Ceccarelli, tento vzkaz není
třeba interpretovat15. Basreliéf pochází z roku 1972.

Celá plastika byla vytvořena ve studiu v Borgaro Torinese, kde umělci pracovali za
pomoci asistentů. Proces od návrhu až po dokončení díla trval přibližně dva měsíce,
včetně dvou týdnů na nátěr a dvou týdnů na leptání desek. Desky o tloušťce 2 mm
původně měřily 1 m x 2 m.
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Zasedání Poradního shromáždění AKT-EHS v Lucemburku, 1976:
lucemburský velkovévoda Jean a velkovévodkyně Joséphine-Charlotte.

Byl to stejný typ jako desky na výrobu rakví a umělci je, jak pro ně bylo typické,
zakoupili od místního obchodníka.

Desky poté opracovali leptáním běžně používaným pro rytiny a tisk. Vzor na deskách
se stal negativem po nátěru mastnou látkou, která chránila kovové části, jež neměly
být leptány. Poté byly otírány houbou namočenou do kyseliny dusičné, která kov
leptala až do hloubky 1 mm a vytvářela překvapivý efekt chairoscuro. Desky,
očíslované a zabalené ve speciálních bednách, byly poslány do Lucemburku, a jak bylo
obvyklé, instalovány na místě dodavatelem projektu na základě pokynů umělců.

Využití jednacího sálu
První plenární zasedání v
novém jednacím sále se konalo
12. února 1973; při této
příležitosti představil tehdejší
předseda Komise François-
Xavier Ortoli šestý roční
program Komise na rok 1973. V
letech 1973 až 1979 se v
jednacím sále uskutečnilo 35
zasedání Evropského
parlamentu, jimž předsedali
čtyři různí předsedové. V této
době se plenární zasedání EP
konala střídavě v Lucemburku a
ve Štrasburku, přičemž v
Lucemburku jich proběhla
téměř polovina. Roční harmonogram přijímalo rozšířené předsednictvo.

Jednací sál byl několikrát upravován podle připomínek, které vzešly z prvního
zasedání. Sdělení generálního tajemníka Hanse Norda obsahovalo seznam potřebných
vylepšení, jež se týkala především nevyhovujícího ozvučení, skutečnosti, že není k
dispozici zařízení umožňující zaměstnancům sledovat rozpravy ze svých kanceláří, a
nutnosti zvýšit počet křesel pro zástupce Rady a Komise.16 Rozšířen byl i počet
tlumočnických kabin – ze čtyř jazyků na šest.

Z celé řady zpráv předložených v tomto sále bychom vyzdvihli Patijnovu zprávu
„Návrh úmluvy o přímých všeobecných volbách do Evropského parlamentu“, která
byla projednávána na plenárním zasedání dne 14. ledna 1975. Přepis rozpravy
ukazuje, jakou důležitost přikládal Parlament v tomto konkrétním kontextu
zpřístupnění debaty veřejnosti a komunikaci s evropskými občany, jak dokládá
přítomnost mnoha reportérů a televizních kamer v jednacím sále.17
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Zasedací pořádek v jednacím sále podle
politických skupin, září 1975.

Po prvních evropských volbách v červnu 1979 vzrostl
počet poslanců EP z 208 na 410 a sál hemicycle již
neměl dostatečnou kapacitu pro konání plenárních
zasedání, která byla postupem času stále častěji
pořádána ve Štrasburku. V letech 1975 až 1980 se v
jednacím sále v budově Schuman konala tři
ustavující zasedání a pět výročních zasedání
Poradního shromáždění AKT-EHS. Shromáždění
tvořili zástupci 46 afrických, karibských a
tichomořských států a devíti členských států EHS,
které byly signatáři úmluvy z Lomé.

V dalších letech využívaly hemicycle pro různé akce
a schůze, například setkání a kulaté stoly pořádané
poslanci EP, Evropský parlament a další instituce, ale
také organizace jako Světové mírové fórum nebo
Lucemburská národní rada mládeže. Hemicycle je
rovněž významnou atrakcí pro skupinové návštěvy,
které pořádá informační kancelář EP v Lucemburku.

Jednací sál, dekor a rozsáhlý zinkový basreliéf, které se dodnes zachovaly v původní
podobě, jsou díky své minulosti živoucím svědectvím období rychlého růstu a
převratných změn Evropského parlamentu.
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dispozici) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
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dispozici) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0040.
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(anglická verze není k dispozici) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0030.
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12 Rozhovor s Giannim Patuzzim, prosinec 2014.
13 Rozhovor s Piercarlem Ceccarellim, srpen 2015.
14 Rozhovor s Philippem Lenaertsem, prosinec 2015.
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Právní upozornění a autorská práva
Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný autor a jakékoli názory v něm vyjádřené nemusí
nutně představovat oficiální postoj Evropského parlamentu. Rozmnožování a překlad pro nekomerční
využití jsou povoleny pod podmínkou, že je uveden zdroj a Evropský parlament je předem informován a
je mu zaslána kopie.
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