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RESUMÉ

I de første år afholdt Europa-Parlamentet sine plenarmøder på forskellige steder, der
blev stillet til rådighed af andre institutioner eller af værtslandene. Det var først i 1973
med opførelse af Schuman-Bygningen i Luxembourg, at Parlamentet endelig fik sine
egne lokaler med en mødesal (plenarsal) til sine plenarmøder.

Bygningen blev projekteret i 1960'erne og byggeriet påbegyndt i 1970, så de
oprindelige planer måtte justeres for at skabe plads til den forventede udvidelse af
Fællesskaberne. I 1970'erne blev mødesalen regelmæssigt anvendt til
plenarforsamlinger, men med det øgede antal medlemmer efter det direkte valg i
1979, var salen ikke længere stor nok til at rumme alle medlemmer.

Den luxembourgske mødesal er kendt for sin kunstneriske udsmykning, navnlig
basrelieffet i zink skabt af NP2-Gruppen med base i Torino. Takket være samtaler
med kunstnerne indeholder denne briefing detaljerede oplysninger om kunstværket,
herunder historien om, hvordan det gik til, at det italienske firma fik opgaven af den
belgiske entreprenør, der stod for indretningen af mødesalen.

Emilio Colombo, Europa-Parlamentets formand taler
på et plenarmøde i Luxembourg i 1979.
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Schuman-Bygningen set udefra (2012)

Schuman-Bygningen
Schuman-Bygningen har siden 1973 huset en række af Europa-Parlamentets
Generalsekretariats tjenestegrene. På trods af sit spartanske udseende og
administrative natur huser den første mødesal (plenarsal), der blev designet og
bygget til Europa-Parlamentets plenarmøder.

Selv om sekretariatet fra starten havde etableret hovedsæde i Luxembourg, var der i
midten af 1960'erne kun bygget én bygning til at huse de europæiske institutioner:
Højhuset, som blev indviet i 1966 og delt mellem Parlamentet og Kommissionen, og
som nu er blevet omdannet til et konferencecenter.

Parlamentets øgede aktivitet og deraf følgende behov førte således til forhandlinger
med Storhertugdømmet Luxembourg om opførelse af en administrationsbygning på
Kirchbergplateauet. Takket være de dokumenter, der opbevares i samlingen i
generalsekretærens, Hans Nords, kabinet, kan vi således rekonstruere de forskellige
stadier af samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og den luxembourgske regering.

I 1965 indledte Europa-
Parlamentet, repræsenteret på
møderne ved direktøren for
generaldirektoratet for generelle
anliggender, Pierre Ginestet,
forhandlinger med
Luxembourgs ministerium for
offentlige arbejder, navnlig med
arkitekt, Laurent Schmit, der var
ansvarlig for projektet.
Parlamentet var særlig
interesseret i de funktionelle og
logistiske aspekter, der
omfattede opførelse af ca. 470
kontorer med god belysning,
herunder 30 til brug for de
politiske grupper og 15 med henblik på repræsentation, et mødelokale til ca. 100
personer med tolkebokse, et bibliotek og en række faciliteter såsom et cafeteria, en
kantine og flere opbevaringsrum, herunder til arkiver.1

Da man var nået til enighed om byggeprojektet i juni 1970 fik firmaet Compagnie
d'Entreprises CFE (tidligere Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises)
overdraget projektet med en tidsplan, der lød på, at arbejdet skulle være afsluttet ved
udgangen af 1973.

Så tidligt som i september 1970 stilledes der – med den forventede udvidelse af
Fællesskabet efter Det Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks tiltrædelse –
spørgsmålstegn ved bygningens størrelse, og projektet måtte revideres med tilføjelse
af en ekstra etage, hvilket øgede bygningens kapacitet fra 1 000 til 1 200 personer. De
første afdelinger flyttede ind i januar 1973, selv om arbejdet endnu ikke var afsluttet,2

og den endelige indflytning var gennemført ved udgangen af samme år. På forslag fra
Parlamentets formand, Cornelis Berkhouwer, blev bygningen opkaldt efter Robert
Schuman.3

I dag består den rektangulære bygning af seks etager over jorden og to under samt to
gårde, der giver naturligt lys til rummene på begge sider af korridorerne. Bygningen er
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Simone Veil, Formand for Europa-Parlamentet under Gruppen af Stater i
Afrika, Vestindien og Stillehavets dialog med Europa – 1979 i Luxembourg.

100 m lang, 56 m bred og 33 m høj og dækker et areal på 36 000 kvadratmeter med et
bygningsrumfang på 125 000 kubikmeter.

Et sæt planer i en korrespondance fra 19744 viser, hvordan de forskellige etager blev
anvendt: biblioteket og restauranten var i stueetagen; mødesalen, medlemmernes bar
og formandens kabinet var beliggende på første etage; anden etage førte til
mødesalsgallerierne, tolkekabinerne og kontrolrummet. På samme etage var der også
et presserum, Generalsekretærens kontor og nogle kontorer forbeholdt medlemmer
af Rådet. Tredje etage var til de politiske grupper, mens kvæstorernes kontorer var på
fjerde sal, sammen med en række administrative kontorer, protokoltjenesten, nogle
parlamentsudvalg og kontorer for medlemmer af Rådet og Kommissionen. Hele femte
etage var optaget af de parlamentariske udvalg, mens sjette rummede det daværende
Generaldirektorat D for Forskning og Dokumentation, og tolkene. De to kælderetager
husede trykpressen, hvor dokumenter af afgørende betydning for institutionens
arbejde blev trykt og omdelt, samt forskellige teknik- og oplagringsrum.

Mødesalen
Efter undertegnelsen af fusionstraktaten blev Luxembourg, Bruxelles og Strasbourg
valgt som midlertidige arbejdssteder for Europa-Parlamentet. I 1965 fik sekretariatets
tjenestegrene hjemsted i Luxembourg, mens Strasbourg skulle være vært for
plenarmøderne. I løbet af 1970'erne var debatten om valget af et enkelt hjemsted for
institutionen endnu livlig og åben. Opførelsen af en plenarmødesal, der gjorde det
muligt for medlemmer at mødes i plenum i Luxembourg havde givet anledning til
frygt for, at Strasbourg gradvist ville blive opgivet.

Det var formanden selv, Walter
Behrendt, der i sin åbningstale
på det første plenarmøde i
Schuman-Bygningen redegjorde
for baggrunden for
beslutningen: "Det er absolut
ikke et spørgsmål om at mindske
vores politiske tilstedeværelse i
Strasbourg. Det er dog i 1973,
som i tidligere år, et spørgsmål
om at forsøge på så økonomisk
som muligt, at håndtere den
stigende arbejdsbyrde, som
tvinger os til at holde et stigende
antal mødeperioder."5

Europa-Parlamentet havde ganske vist anmodet om opførelse af et stort mødelokale
til ca. 100 personer under de indledende drøftelser om projektet i 1965, men et notat
af 1970 fra generalsekretæren, Hans Nord, til formanden, Mario Scelba,6 viste tydeligt,
at der var behov for passende lokaler og arbejdsvilkår i både Strasbourg og
Luxembourg. 1971-udgaven af projektet omfattede derfor opførelse af en mødesal,
som ville muliggøre, at der kunne afholdes plenarmøder på en passende måde. De
kriterier, mødesalen skulle opfylde, kunne udledes af et notat fra januar 1971 fra Pierre
Ginestet til Hans Nord. Den skulle kunne rumme de 142 medlemmer af Europa-
Parlamentet, men kunne forøges med op til 208 sæder for at foregribe den forventede
udvidelse med Det Forenede Kongerige, Irland og Danmark (samt Norge, som dog
efterfølgende besluttede sig for ikke at tiltræde). Mødesalen skulle ligeledes have
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plads til Parlamentets formand og præsidium, et podium for talere, repræsentanterne
for Rådet og Kommissionen og de embedsmænd, der ledsagede dem, samt et bord til
stenograferne. Planen var at bygge et galleri på øverste etage, som var tilgængeligt
både inde fra og uden for mødesalen, til at rumme op til maksimalt 200 personer,
heriblandt journalister og den brede offentlighed.7 Mødelokalet skulle være udstyret
med tolkekabiner og teknisk udstyr som f.eks. hovedtelefoner, mikrofoner og TV til at
transmittere debatterne og vise talernes navne og titlerne på de betænkninger, der
drøftedes.

Selv om Parlamentets tjenestemænd hovedsageligt fokuserede på de tekniske og
praktiske aspekter af modelokalet, viser det endelige resultat også mange finesser så
vidt angår indretningen. Det rektangulære mødelokale (28 m x 20 m) blev fint
dekoreret med en kombination af forskellige materialer såsom læder som
vægbeklædning, træsæder og metallysekroner og -loft. Medlemmernes stole blev
anbragt i U-form med front mod talerstolen og formandens podium. Bagvæggen var
domineret af et geometrisk basrelief i zink, designet af NP2-Gruppen med base i
Torino. I midten var der to døre dekoreret i samme tema og perfekt camoufleret i
skulpturen, der gav adgang til formandens kabinet.

Projektet for mødesalen blev tildelt den belgiske indretningsarkitekt og
møbelsnedker, René Simonis, som i 1928 havde grundlagt Entreprise Simonis, som
stadig er aktiv i dag og er kendt for at have medvirket i større projekter såsom
mødesalen i det belgiske senat og i banken Bruxelles Lambert. Dokumenterne siger
ikke noget om, hvordan Simonis og NP2-Gruppen fik opgaven med at udsmykke
mødesalen. Det faktum, at projektet ikke efterlod nogen spor i Europa-Parlamentets
historiske arkiver eller i Luxembourgs ministerium for offentlige arbejders arkiver eller
endog i arkitekt Laurent Schmits planer, tyder på, at dette var noget, der blev
håndteret fuldt ud af byggefirmaet. Simonis, som var velkendt i Bruxelleskredse på det
tidspunkt, blev formentlig valgt af Compagnie d'Entreprises (CFE) på grund af hans
veldokumenterede erfaring.

Takket være interviews med medlemmer af NP2-Gruppen og dokumenter fra Nerone
Ceccarelli-arkivet, har vi været i stand til at identificere de skridt, der førte til, at NP2-
Gruppen fik til opgave at udforme basrelieffet.8

NP2-Gruppen
NP2-Gruppen blev grundlagt af Giovanni Ceccarelli, kendt som Nerone (1937-1996) og
Gianni Patuzzi (født 1932), som arbejdede på internationalt plan9 mellem 1962 og
197410, modtog store internationale priser11 og samarbejdede med kendte kunstnere,
f.eks. Emilio Vedova, Marcel Breuer og andre. De to unge kunstnere lærte hinanden at
kende, mens de stadig studerede på Venedigs kunstakademi (Accademia di Belle Arti)
og mødtes igen i Torino i 1959, hvor de indledte et vellykket partnerskab og
grundlagde NP2-Gruppen i 1962. Deres arbejde byggede på idéen om at slippe
kunsten ud af museer og gallerier for at gøre den tilgængelig for et bredere publikum
ved at integrere kunst med arkitektur.

Værkstedet i Borgaro Torinese, hvor de to plejede at arbejde, viste sig at være et sandt
arnested for eksperimenter og åbenhed for samarbejde med andre kunstnere og
håndværkere. Deres produktudbud var bredt og varieret: De skabte og byggede
monumentale skulpturer, møbler, tilbehør og paneler med teknikker lige fra
metalforarbejdning og træbearbejdning til arbejder i cement og med
marmorgravering, og de udviste original kreativitet og store tekniske evner. I
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Giovanni Ceccarelli, kendt som "Nerone", og Gianni Patuzzi med deres
team.

slutningen af 1960'erne begyndte de to kunstnere at differentiere deres værker, og de
begyndte ved siden af deres enestående kunstværker (som fortsat bar NP2-
signaturen) at skabe seriefremstillede belægninger og arkitektonisk tilbehør. Under
vores samtale påpegede Gianni Patuzzi, at de arbejdede hårdt på værkstedet,12 men
bag hans ord fornemmer man stadig den entusiasme, der karakteriserede gruppens
arbejde.

I 1964 indtrådte Piercarlo Ceccarelli,
Nerones lillebror, som dengang kun
var i begyndelsen af sin
ledelseskarriere, også i NP2-
Gruppen. Piercarlo tog sig af de
administrative og kommercielle
aspekter, og hans bidrag var
afgørende for at fremme gruppens
arbejde. Gennem
arkitekturudstillinger formåede han
at skabe et fintmasket netværk af
kontakter med arkitekter,
udstillingslokaler og kunst- og
designgallerier, som han først
udviklede i USA og senere i
Europa.13 Ordrerne begyndte snart
at komme ind fra både den
offentlige og den private sektor.

Skabelsen af basrelieffet
I slutningen af 1960'erne blev NP2's arbejder udstillet i mange udstillingslokaler,
herunder i designeren Roger Vanhevels galleri, som stadig eksisterer i dag på Avenue
Louise i Bruxelles. Det var formentlig på den måde, kunstnerne fik til opgave at
udforme basrelieffet. Eftersom Simonis og Vanhevel14 kendte hinanden både
personligt og på professionelt plan og i betragtning af den korte afstand, der på
daværende tidspunkt var mellem virksomheden Simonis lokaler og Galerie Vanhevel,
forekommer det sandsynligt, at Simonis stiftede bekendtskab med Nerones og
Patuzzis arbejder i udstillingslokalet og valgte dem til at fuldende sit projekt.

Takket være samtalen med kunstneren Gianni Patuzzi i december 2014 er det lykkedes
os at indsamle mange yderligere oplysninger om skabelsen af dette kunstværk.
Patuzzi huskede, at Piercarlo Ceccarelli kom ind i værkstedet med en vægtegning af
den væg, de skulle udsmykke. Væggen havde fire rektangulære huller i den øverste
halvdel, som skulle huse tolkekabiner, og hvorfra kunstnerne hentede inspiration til
udviklingen af deres emne.

Basrelieffet dækker et område på ca. 150 kvadratmeter (25 m x 6 m) og består af 83
rektangulære zinkpaneler af uregelmæssige størrelser monteret i seks niveauer.
Mønstret omkring de fire øverste huller skaber en udsmykning i græsk stil. De rette
linjer i den øvre del af værket afbalanceres af de buede linjer i den nederste del, der
som parenteser åbner og lukker det abstrakte geometriske mønster. Som Nerone
sagde, var det et budskab, som der ikke var behov for at oversætte15. Basrelieffet
stammer tilbage fra 1972.
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Møde i Den Rådgivende Forsamling (AVS-EØF) i Luxembourg, 1976:
Jean, Storhertugen af Luxembourg, og Joséphine-Charlotte,
Storhertuginden.

Hele skulpturen blev skabt i værkstedet i Borgaro Torinese, hvor kunstnerne plejede at
arbejde bistået af assistenter. Hele processen, lige fra udformningen til afslutningen af
skulpturen, varede omkring to måneder, herunder en periode på fjorten dage til at
male panelerne og fjorten dage til at ætse dem. Pladerne målte oprindeligt 1 m x 2 m
og havde en tykkelse på 2 mm.

De var af samme slags som dem, der anvendes til at lave ligkister af, og blev – typisk
for disse kunstnere – købt af en lokal forhandler.

Panelerne blev bearbejdet ved hjælp af den ætsningsteknik, der normalt anvendes til
gravering og trykning. Mønsteret på pladerne blev overmalet med et fedtholdigt
materiale, der gjorde det negativt med henblik på at beskytte de metaldele, der ikke
skulle ætses. De blev derefter tørret over med svampe gennemvædet med
salpetersyre, som ætsede sig op til 1 mm ind i metallet og dermed skabte en
overraskende chiaroscuro virkning. Panelerne blev – efter at være blevet nummereret
og pakket i særlige kasser – sendt til Luxembourg og blev sædvanen tro monteret på
stedet af den virksomhed, der var ansvarlig for arbejdet, efter kunstnernes instrukser.

Anvendelsen af mødesalen
Det første møde i den nye mødesal
fandt sted den 12. februar 1973.
Ved den lejlighed fremlagde
Kommissionens daværende
formand, François-Xavier Ortoli,
Kommissionens sjette årlige
program for 1973. Mellem 1973 og
1979 var mødesalen vært for 35
møder i Europa-Parlamentet under
ledelse af fire forskellige formænd. I
denne periode blev
plenarmøderne i Europa-
Parlamentet afholdt skiftevis i
Luxembourg og Strasbourg, idet
næsten halvdelen af dem blev
organiseret i Luxembourg. Den
årlige mødekalender blev vedtaget
af det udvidede præsidium.

Som reaktion på bemærkninger, der blev fremsat efter det første møde, blev
indretningen af mødesalen ændret flere gange. En erklæring fra generalsekretæren,
Hans Nord, omfattede en liste over forbedringer, der skulle foretages, især vedrørende
lydanlæggets utilstrækkelighed, manglen på udstyr, der kunne give medarbejderne
mulighed for at følge debatter fra deres kontorer, og behovet for at øge antallet af
siddepladser til Kommissionens og Rådets medarbejdere.16 Antallet af tolkekabiner
blev også forøget, fra fire til seks sprog.

Blandt de mange rapporter, der er blevet fremlagt i denne sal vil vi gerne fremhæve
Patijn-betænkningen, "Udkast til konvention om valg til Europa-Parlamentet ved
almindelige direkte valg", som drøftedes på plenarmødet den 14. januar 1975.
Referatet af debatten vidner om, hvor vigtigt Parlamentet mente, det var i denne
specifikke sammenhæng at gøre debatten offentlig og kommunikere med de
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Plan over siddepladser i mødesalen,
opdelt i politiske grupper, september

1975.

europæiske borgere, som det fremgår af det store antal journalister og tv-kameraer i
mødesalen.17

Efter det første valg til Europa-Parlamentet, som blev
afholdt i juni 1979 forøgedes antallet af medlemmer
af Parlamentet fra 208 til 410, hvilket gjorde
mødesalen uhensigtsmæssig til at huse
plenarmøder, som i tidens løb i stadig højere grad
blev afholdt i Strasbourg. Mellem 1975 og 1980
fandt de tre konstituerende møder og fem årlige
møder i Den Rådgivende Forsamling (AVS-EØF) sted
i Schuman-Bygningens mødesal. Forsamlingen
bestod af repræsentanter for 46 stater i Afrika,
Vestindien og Stillehavet og de ni EØF-
medlemsstater, som havde undertegnet Lomé-
konventionen.

I årenes løb er mødesalen fortsat blevet anvendt af
Europa-Parlamentet og andre institutioner til at
danne rammen om forskellige arrangementer og
møder, f.eks. begivenheder eller rundbordsdrøftelser
afholdt af medlemmer af Europa-Parlamentet og
andre institutioner som f.eks. World Peace Forum
eller det luxembourgske nationale ungdomsråd. Mødesalen er også en stor attraktion
i forbindelse med de gruppebesøg, der tilrettelægges af Europa-Parlamentets
Informationskontor i Luxembourg.

Salen, indretningen og det store basrelief i zink er stadig perfekt bevaret i dag og er,
med deres historie, et levende vidnesbyrd om en periode med kraftig vækst og store
ændringer for Europa-Parlamentet.
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Noter
1 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, plans, compte-rendu : première phase de

réflexion sur un projet de construction (1965), (Foreligger ikke på dansk) Europa-Parlamentets historiske arkiver
(HAEP), SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0010.

2 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, photographie : descriptif du bâtiment (1973),
(Foreligger ikke på dansk) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, (Foreligger ikke på dansk) HAEP, SG 02HN
2000/IMMO IMMO-060 0060.

4 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : problèmes relatifs à l'aménagement du
bâtiment (1974), (Foreligger ikke på dansk) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Debatter i Europa-Parlamentet, tale af Walter Behrendt, formand, 12/02/1973, HAEP, PE0 AP DE/1972
DE19730212-01 0010.

6 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, notes, compte-rendu : échanges entre
l'architecte, l'État luxembourgeois et le PE sur le projet de construction (1969-1971), (Foreligger ikke på dansk)
HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0040.

7 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : améliorations à apporter en matière
d'aménagements et d'installations (1970-1973), (Foreligger ikke på dansk) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-
070 0030.

8 Under vores research blev følgende interviewet: Gianni Patuzzi, kunstner og tidligere medlem af NP2-Gruppen;
Piercarlo Ceccarelli, direktør og tidligere medlem af the NP2-Gruppen; Philippe Lenaerts, tidligere assistent for
Roger Vanhevel, nu direktør for Roger Vanhevel Gallery. Vi takker også Saar Ceccarelli og Associazione Archivio
Nerone Giovanni Ceccarelli for den dokumentation, de er kommet med.

9 F.eks. marmorfacaden på kulturcenteret i Corbeil-Essonnes, de store metalskulpturer til Hotel El Conquistador i
Puerto Rico og konstruktionen af zinkdøre i Marcel Breuers Villa Sayer.

10 I 1974 forlod Gianni Patuzzi NP2-Gruppen for at forfølge en selvstændig kunstnerisk karriere. Nerone fortsatte sit
eksperiment under navnet NP2/Nerone-Gruppen frem til 1988 i samarbejde med andre kunstnere og
grundlagde publikationen AR?

11 Kunstnerne modtog "Niveau de Bronze"-prisen i 1969 for kunst i arkitektur og "Prestige du Monde"-prisen i
1971.

12 Interview med Gianni Patuzzi, december 2014.
13 Interview med Piercarlo Ceccarelli, august 2015.
14 Interview med Philippe Lenaerts, december 2015.
15 "Senza bisogno di traduzione", Gruppo NP2, i AR?, No 0, december 1974, s. 2-3.
16 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : problèmes relatifs à l'aménagement du

bâtiment (1974), (Foreligger ikke på dansk) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Europa-Parlamentets debatter, konventionen om indførelse af valg til Europa-Parlamentet ved almindelige

direkte valg, HAEP, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.
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