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SANTRAUKA

Kai Europos Parlamentas tik pradėjo savo darbą, jo plenariniai posėdžiai vykdavo
įvairiose vietose, kuriose galimybes juos rengti sudarydavo kitos institucijos arba
priimančios šalys. Tik 1973 m., kai buvo pastatytas Robert'o Schumano pastatas
Liuksemburge, Parlamentas pagaliau įsigijo savo patalpas, kuriose buvo įrengta jo
plenariniams posėdžiams skirta plenarinių posėdžių salė.

Pastato statyba pradėta planuoti 7-ajame dešimtmetyje, o pastatas pradėtas statyti
1970 m., nes pradinius pastato statybos planus reikėjo pritaikyti prie planuojamos
Bendrijų plėtros. 8-ajame dešimtmetyje plenariniai posėdžiai nuolat vykdavo šioje
plenarinių posėdžių salėje, bet po 1979 m. vykusių tiesioginių rinkimų padidėjus
narių skaičiui, plenarinių posėdžių salė nebebuvo pakankamai didelė, kad galėtų
sutalpinti visus narius.

Liuksemburgo plenarinių posėdžių salė išsiskiria savo dekoro menine verte, ypač
Turine įsikūrusios Grupės „NP2“ sukurtu bareljefu iš cinko. Pakalbėjus su menininkais,
šiame trumpame pristatyme pateikiama informacija apie meno kūrinius, įskaitant
istoriją, kaip Belgijos rangovas pakvietė italų bendrovę, kad ši išdekoruotų plenarinę
posėdžių salę.

Europos Parlamento pirmininkas Emilio Colombo kalba
plenarinių posėdžių salėje Liuksemburge 1979 metais.
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Robert'o Schumano pastatas iš išorės (2012 m.)

Robert'o Schumano pastatas
Nuo 1973 m. Robert'o Schumano pastate įsikūrė įvairūs Europos Parlamento
sekretoriato departamentai. Nepaisant labai paprastos pastato išvaizdos ir
administracinio pobūdžio, jame buvo įrengta pirmoji plenarinė posėdžių salė, kuri
buvo suprojektuota ir pastatyta Europos Parlamento plenariniams posėdžiams.

Nors sekretoriatas iš pat pradžių įkūrė savo būstinę Liuksemburge, 7-ajame
dešimtmetyje Europos institucijoms įkurdinti buvo pastatytas tik vienas pastatas, t. y.
bokšto pastatas, kuris buvo atidarytas 1966 m. ir kuriame kartu dirbo ir Parlamentas, ir
Komisija, dabar jis yra perstatytas ir paverstas konferencijų centru.

Taigi Parlamentui vis plečiant savo veiklą ir didėjant su tuo susijusiems vėlesniems
reikalavimams, buvo pradėtos derybos su Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste dėl
administracinio pastato statybos Kirchberg Plateau teritorijoje. Iš dokumentų, kuriuos
generalinio sekretoriaus Hanso Nordo (Hans Nord) biuras išsaugojo savo kolekcijoje,
mes galime atsekti, kaip įvairiais etapais šiuo statybų klausimu bendradarbiavo
Europos Parlamentas ir Liuksemburgo valdžios institucijos.

1965 m. Europos
Parlamentas, kuriam
susitikimuose su
Liuksemburgo valdžios
institucijomis atstovavo
Bendrųjų reikalų generalinio
direktorato direktorius
Pieras Ginestetas (Pierre
Ginestet), pradėjo derybas
su Liuksemburgo viešųjų
darbų ministerija, ypač su
architektu Laurentu Schmitu
(Laurent Schmit), kuris buvo
atsakingas už šį projektą.
Parlamentą ypač domino
funkciniai ir logistikos
aspektai, įskaitant apytikriai 470 biurų, kuriuose būtų tinkamas apšvietimas, įrengimą,
30 biurų, kuriuose dirbtų frakcijos, ir 15 atskirų patalpų, kurios būtų naudojamos
reprezentaciniais tikslais, apytikriai 100 žmonių skirtą posėdžių salę su vertėjams
žodžiu skirtomis kabinomis, biblioteką ir kitas įvairios paskirties patalpas, pavyzdžiui,
kavinę, valgyklą bei keletą saugyklų, įskaitant ir archyvų saugyklą.1

Kai buvo susitarta dėl pastato projekto, 1970 m. birželio mėn. bendrovei „Compagnie
d'Entreprises CFE“ (anksčiau žinomai kaip „Compagnie Belge de Chemins de Fer et
d'Entreprises“) buvo patikėta vykdyti projektą ir darbai buvo suplanuoti taip, kad
statybos būtų užbaigtos iki 1973 m. pabaigos.

Dar 1970 m. rugsėjo mėn. planuojant Bendrijos plėtrą, t. y. Jungtinės Karalystės, Airijos
ir Danijos prisijungimą, buvo iškeltas klausimas dėl pastato dydžio ir projektas buvo
peržiūrėtas įtraukiant į jį papildomą aukštą ir taip padidinant pastato talpumą nuo
1000 iki 1200 žmonių. Nors statybos darbai dar nebuvo užbaigti,2 1973 m. sausio mėn.
čia buvo perkelti pirmieji departamentai, o galutinai pastatas buvo užpildytas tų metų



EPRS Pirmoji Europos Parlamento plenarinių posėdžių salė

Istorinio archyvo skyriaus Puslapis 3 iš 8

EP pirmininkė Simone Veil Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių
grupės dialogo su Europa metu, 1979 m., Liuksemburgas

pabaigoje. Parlamento pirmininkui Corneliui Berkhouweriui (Cornelis Berkhouwer)
pasiūlius, pastatas buvo pavadintas Roberto Šumano (Robert Schuman) vardu.3

Dabar stačiakampio formos pastatas yra šešių aukštų ir turi du požeminius aukštus bei
du kiemus, iš kurių natūrali šviesa sklinda į abiejose koridorių pusėse esančias
patalpas. Pastatas yra 100 m ilgio, 56 m pločio ir 33 m aukščio, jis užima 36 000
kvadratinių metrų plotą, o jo tūris – 125 000 kubinių metrų.

Nuo 1974 m.4 rašytuose laiškuose buvo rasti planai, iš kurių matyti, kokia buvo įvairių
aukštų paskirtis: biblioteka ir restoranas buvo žemutiniame aukšte; plenarinių
posėdžių salė, nariams skirta užkandinė ir pirmininko biurai buvo pirmame aukšte;
antrame aukšte buvo plenarinių posėdžių salės galerijos, vertėjams žodžiu skirtos
kabinos ir valdymo patalpa. Tame pačiame aukšte taip pat buvo įrengta susitikimams
su spaudos atstovais skirta patalpa, Generalinio sekretoriato biurai ir keli Tarybos
nariams paskirti biurai. Trečias aukštas buvo skirtas frakcijoms, o ketvirtame aukšte
buvo kvestorių biurai, įvairūs administraciniai biurai, Protokolo tarnyba, keletas
Parlamento komitetų bei Tarybos ir Komisijos nariams skirti biurai. Visas penktas
aukštas priklausė Parlamento komitetams, o šeštame aukšte buvo įsikūręs D
generalinis direktoratas, tyrimų ir dokumentų centras ir vertėjai žodžiu. Dviejuose
pusrūsio aukštuose buvo spaustuvė, kurioje buvo spausdinami darbui svarbūs
dokumentai, kurie paskui buvo išdalijami, bei įvairios techninės ir saugojimo patalpos.

Plenarinių posėdžių salė
Pasirašius Sujungimo sutartį, Liuksemburgo, Briuselio ir Strasbūro miestai buvo
pasirinkti kaip laikinos Europos Parlamento darbo vietos. 1965 m. sekretoriato
tarnybos įsikūrė Liuksemburge, o Strasbūre buvo rengiami plenariniai posėdžiai. 8-
ajame dešimtmetyje vis dar daug ir viešai buvo diskutuojama apie tai, kad reikia
pasirinkti vieną institucijos būstinės vietą. Buvo baiminamasi, kad Liuksemburge
pastačius pastatą su plenarinių posėdžių sale, kurioje EP nariai galėjo susirinkti
plenariniams posėdžiams, Strasbūras palaipsniui bus apleistas.

Pats pirmininkas Walteris
Behrendtas (Walter
Behrendt) savo įžanginėje
kalboje per pirmąjį Robert'o
Schumano pastate vykusį
plenarinį posėdį paaiškino
minėtu klausimu priimto
sprendimo priežastis: „Čia
visiškai nekalbama apie tai,
kad politikai mažiau laiko
dirbs Strasbūre. Tačiau
kalbama apie tai, kad 1973
m. ir ankstesniais metais
buvo bandoma kuo
ekonomiškiau susidoroti su
didėjančiu darbo kiekiu, dėl
kurio mes esame įpareigoti organizuoti vis daugiau mėnesinių sesijų.“5

Jei 1965 m. pradėjus diskutuoti apie projektą Parlamentas reikalavo, kad būtų įrengta
didelė apytikriai 100 žmonių talpinanti posėdžių salė, tai 1970 m. generalinio
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sekretoriaus Hanso Nordo pirmininkui Mario Scelbai (Mario Scelba)6 siųstame rašte
aiškiai matoma, kad tinkamos patalpos ir darbo sąlygos reikalingos tiek Strasbūre, tiek
Liuksemburge. Todėl 1971 m. projekto versijoje buvo numatyta įrengti tokią plenarinę
posėdžių salę, kurioje būtų galima tinkamai organizuoti plenarinius posėdžius. Iš 1971
m. Pierro Ginesteto siųsto rašto Hansui Nordui galima nustatyti kriterijus, kuriuos
turėjo atitikti plenarinių posėdžių salė. Joje turėjo tilpti 142 Europos Parlamento nariai,
bet ją turėjo būti galima išplėsti taip, kad joje būtų 208 vietos, tikintis, kad į Bendriją
įstos JK, Airija ir Danija (taip pat Norvegija, kuri vėliau nusprendė nestoti į Bendriją).
Plenarinių posėdžių salėje taip pat turėjo būti Parlamento pirmininkui ir biurui skirta
erdvė, kalbėtojams, Tarybos ir Komisijos atstovams ir juos lydintiems pareigūnams
skirta pakyla ir stenografininkams skirtas stalas. Pagal planą buvo numatyta
viršutiniame aukšte pastatyti galeriją, į kurią būtų galima patekti tiek iš išorės, tiek iš
plenarinių posėdžių salės ir kurioje tilptų daugiausiai 200 žmonių, įskaitant žurnalistus
ir plačiąją visuomenę.7 Plenarinėje posėdžių salėje turėjo būti įrengtos vertėjams
žodžiu skirtos kabinos ir techninė įranga, tokia kaip ausinės, mikrofonai ir diskusijas
transliuojantys ir kalbėtojų vardus ir pavardes bei pranešimų, kurie bus aptariami,
temas rodantys televizoriai.

Nors Parlamento pareigūnai daugiausia dėmesį skyrė plenarinės posėdžių salės
techniniams ir praktiniams aspektams, galiausiai matomas ir puikus įmantrus interjero
dizainas. Stačiakampio formos plenarinių posėdžių salė (28 m x 20 m) buvo smulkiai
išdekoruota derinant įvairias medžiagas, pavyzdžiui, odą, kuria buvo apmuštos sienos,
medinės kėdės, metaliniai sietynai ir lubos. Narių kėdės buvo išdėstytos „U" raidės
forma ir atgręžtos į kalbėjimo pultą ir pirmininko pakylą. Galinė siena buvo papuošta
iškiliu Turine įsikūrusios grupės „NP2“ sukurtu bareljefu iš cinko. Viduryje buvo dvejos
ta pačia tema dekoruotos ir visiškai su skulptūra susiliejančios durys, per kurias buvo
galima patekti į pirmininko biurą.

Plenarinių posėdžių salės projektą parengti buvo paskirta interjero dizaineriui ir spintų
gamintojui René Simoniui (René Simonis), kuris 1928 m. įkūrė bendrovę „Entreprise
Simonis“, kuri veiklą vykdo iki šiol ir yra žinoma dėl to, kad prisidėjo prie labai svarbių
projektų, tokių kaip Belgijos Senato plenarinių posėdžių salės ir Briuselio banko
„Lambert“ projektai, įgyvendinimo. Dokumentuose nėra informacijos apie tai, kodėl
dekoruoti plenarinių posėdžių salę buvo pavesta būtent R. Simoniui ir grupei „NP2“.
Tai, kad Europos Parlamento istoriniuose archyvuose, Liuksemburgo viešųjų darbų
ministerijos archyvuose ar netgi architekto Laurento Schmito parengtuose planuose
nėra jokių įrašų apie projektą, perša mintį, kad šiuo aspektu visapusiškai rūpinosi
statybų bendrovė. R. Simonį, kuris buvo gerai žinomas Briuselio bendruomenių
sluoksniuose, darbui atlikti dėl jo akivaizdžios patirties greičiausiai atrinko bendrovė
„Compagnie d'Entreprises“.

Pakalbėjus su grupės „NP2“ nariais ir gavus dokumentus iš Nerone Ceccarelli archyvo,
mums pavyko atsekti, kodėl iškalti bareljefą buvo pavesta grupei „NP2“.8

Bendrovė „NP2 Group“
Grupė „NP2“ buvo įkurta Giovannio Ceccarellio, žinomo kaip Nerone (1937–1996), ir
Giannio Patuzzio (g. 1932 m.), kurie drauge9 1962–1974 m.10 vykdė tarptautinio masto
darbus, pelnė svarbius apdovanojimus11 ir bendradarbiavo su tokiais žymiais
menininkais kaip Emilio Vedova, Marcel Breuer ir kt. Du jauni menininkai susipažino
dar studijuodami Venecijos dailės akademijoje (ital. k. Accademia di Belle Arti) ir vėl
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Giovanni Ceccarelli, žinomas kaip Nerone, ir Gianni Patuzzi su komanda.

susitiko 1959 m. Turine, kur pradėjo sėkmingai bendradarbiauti ir 1962 m. įkūrė grupę
„NP2“. Jų darbas rėmėsi idėja išlaisvinti meną iš muziejų ir galerijų ir, integravus į
architektūrą, padaryti pasiekiamą platesnei auditorijai.

Turino Borgare esanti studija, kurioje jiedu dirbdavo, virto tikru eksperimentų židiniu,
atviru bendradarbiavimui su kitais menininkais ir amatininkais. Jų darbų spektras buvo
platus ir įvairus: jie kūrė ir statė paminklines skulptūras, gamino baldus, detales ir
plokštes, pasitelkdavo įvairias technologijas – pradedant nuo metalo ir medžio
apdirbimo iki betono ir marmuro graviravimo – ir taip demonstruodavo savo kūrybinį
originalumą ir puikius techninius pajėgumus. 7-to dešimtmečio pabaigoje abu
menininkai ėmė skirti savo kūrinius ir šalia unikalių meno darbų (kurie ir toliau buvo
žymimi „NP2“ ženklu) pradėjo kurti serijinės gamybos dangas ir architektūrinius
aksesuarus. Mūsų pokalbio metu Gianni Patuzzi pabrėžė, kad studijoje jie dirbo
sunkiai,12 tačiau jo žodžiuose vis dar justi grupės kūrybai buvęs būdingas entuziazmas.

1964 m. Piercarlo Ceccarelli,
jaunesnysis Nerone’ės brolis,
tada dar tik bepradedantis savo
vadybininko karjerą, taip pat
prisijungė prie grupės „NP2“.
Piercarlo rūpinosi
administraciniais ir komerciniais
grupės veiklos aspektais, ir jo
pagalba tapo ypač svarbi
reklamuojant „NP2“ darbus.
Architektūros parodos padėjo
jam užmegzti glaudžius ryšius su
architektais, parodųsalėmis,
meno ir dizaino galerijomis, ir
šiuos ryšius jis iš pradžių plėtojo
Jungtinėse Amerikos Valstijose,
o vėliau ir Europoje.13 Netrukus
jie ėmė sulaukti užsakymų tiek iš
viešojo, tiek ir iš privataus
sektoriaus.

Bareljefo sukūrimas
Vėlyvajame 7-ajame dešimtmetyje „NP2“darbai buvo demonstruojami daugelyje
parodų salių, įskaitant dizainerio Rogerio Vanhevelo galeriją, kuri dar ir šiandien veikia
Louise aveniu Briuselyje. Matyt, tuomet menininkai ir buvo pakviesti sukurti bareljefą.
Kadangi R. Simonis ir R. Vanhevelas14 vienas kitą pažinojo tiek asmeniškai, tiek
profesine prasme, ir tuo metu jų įmonės –„Enterprise Simonis“ ir „Galerie Vanhevel“–
buvo netoliese, tikėtina, kad R. Simonis su Nerone’ės ir G. Patuzzio darbais susipažino
toje renginių salėje, kur ir pasirinko juos projektui užbaigti.

Per 2014 m. gruodžio mėn. vykusį interviu su menininku Gianni Patuzzi, mums pavyko
sužinoti daug papildomų jo kūrinių atsiradimo detalių. Patuzzi prisiminė, kad Piercarlo
Ceccarelli į studiją buvo atsinešęs sienos, kurią jiedu turėjo dekoruoti, brėžinį. Siena
viršutinėje dalyje turėjo keturias stačiakampio formos angas, kuriose būtų buvusios
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1976 m. AKR ir EEB konsultacinės asamblėjos posėdis Liuksemburge. Didysis
Liuksemburgo hercogas Jeanas ir hercogienė Joséphine-Charlotte.

įrengtos vertimo žodžiu kabinos, ir iš kurių menininkai sėmėsi įkvėpimo savo kūrinio
temos vystymui.

Reljefas dengia maždaug 150 kv. m. (25 m x 6 m) plotą ir susideda iš 83-jų skirtingo
dydžio stačiakampio formos cinko plokščių užkeltų šešiais lygmenimis. Raštas,
supantis keturias viršutines angas, sukuria graikiško stiliaus dekoraciją. Tiesios linijos
viršutinėje jų kūrinio dalyje atsveriamos apatinėje dalyje esančių kreivių, kurios, lyg
skliausteliai, atidaro ir uždaro šį abstraktų geometrinį modelį. Kaip teigė Nerone
Ceccarelli, tai buvo žinutė, kuriai nereikėjo vertimo15. Reljefas buvo sukurtas 1972 m.

Visa skulptūra buvo sukurta studijoje Turino Borgare, kur menininkai dirbdavo
padedami asistentų. Visas procesas, nuo skulptūros dizaino sukūrimo iki užbaigimo,
truko apie du mėnesius, įskaitant dvi savaites, kurių prireikė plokštėms nudažyti, ir dvi
savaites, skirtas joms išraižyti. Plokštės iš pradžių buvo 1 m x 2 m ploto ir 2 mm storio.

Jos buvo tos pačios rūšies, kaip ir tos, kurios buvo naudojamos karstams gaminti bei,
kaip buvo įprasta šiems menininkams, įsigytos pas vietos prekeivį.

Plokštės buvo apdirbamos pasitelkiant raižymo technologiją įprastai naudojamą
graviravimui ir spaudai. Plokštes puošęs dizainas buvo padengtas riebia medžiaga,
kuri jį neutralizavo, kad apsaugotų tas metalo dalis, kurios neturėjo būti išėsdintos.
Tuomet jos buvo nuvalytos azoto rūgštyje išmirkyta kempine, kuri daugiausiai iki
1 mm išėsdino metalą ir taip sukūrė stebinantį šviesos ir tamsos kontrasto (ital.
k.chiaroscuro) efektą. Sunumeruotos ir į specialius dėklus sudėtos plokštės buvo
išsiųstos į Liuksemburgą ir, kaip buvo įprasta, įmontuotos už darbą atsakingos
bendrovės laikantis menininkų nurodymų.

Plenarinių posėdžių salės paskirtis
Pirmoji sesija naujojoje posėdžių salėje vyko 1973 m. vasario 12 d; ta proga, Komisijos
pirmininkas François-Xavier Ortoli pristatė Komisijos šeštąją metinę programą 1973-
iems metams. 1973–1979 m.posėdžių salėje surengti 35 Europos Parlamento
posėdžiai, kuriems pirmininkavo keturi skirtingi pirmininkai. Tuo metu Europos
Parlamento plenarinės sesijos vykdavo pakaitomis Liuksemburge ir Strasbūre, tad
beveik pusė sesijų buvo organizuojama Liuksemburge. Išplėstinis biuras patvirtino
metinį kalendorių.

Reaguojant į pastabas,
išsakytas pirmojo posėdžio
metu, salė buvo kelis kartus
patobulinta. Į generalinio
sekretoriaus Hanso Nordo
pasisakymą buvo įtrauktas
būtinų patobulinimų sąrašas,
daugiausiai susijęs su
nepakankamai gera garso
sistema, iš savo kabinetų
darbuotojams diskusijas
padedančios sekti įrangos
trūkumu ir poreikiu įrengti
daugiau sėdimų vietų
Komisijos ir Tarybos
darbuotojams.16 Taip pat
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1975 m. rugsėjo mėn. posėdžių salės
vietų paskirstymo planas, padalytas pagal

frakcijas

padaugėjo vertimo kabinų – kalbų skaičius išaugo nuo keturių iki šešių.

Iš daugelio šioje salėje skaitytų pranešimų išskirtume S. Patijno pranešimą
„Konvencijos projektas dėl rinkimų į Europos Parlamentą tiesioginiuose visuotiniuose
rinkimuose“, kuris buvo nagrinėjamas 1975 m. sausio 14 d. plenariniame posėdyje. Iš
diskusijos protokolo matyti, kiek svarbos šiame konkrečiame kontekste Parlamentas
teikė būtinybei paversti diskusiją vieša ir bendrauti su Europos piliečiais, kas buvo
akivaizdu iš posėdžių salėje buvusių reporterių ir televizijos kamerų skaičiaus.17

Po pirmųjų 1979 m. birželio mėn. vykusių Europos
Parlamento rinkimų, EP narių skaičius išaugo nuo
208 iki 410, tad salė posėdžiams rengti nebetiko, ir
jie vis dažniau buvo rengiami Strasbūre. 1975 –
1980 m. Robert'o Schumano pastato posėdžių salėje
vyko trys AKR ir EEB konsultacinės asamblėjos
steigiamieji ir penki metiniai posėdžiai. Į asamblėjos
sudėtį įėjo 46 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno
regiono valstybių bei 9 EEB valstybių narių,
pasirašiusių Lomės konvenciją, atstovai.

Bėgant laikui, posėdžių salė ir toliau buvo
naudojama Europos Parlamento ir kitų institucijų
įvairiems renginiams ir susitikimams rengti,
pavyzdžiui, EP narių susitikimams ir apskritojo stalo
diskusijoms, bei kitų institucijų, įskaitant Pasaulio
taikos forumo arba nacionalinės Liuksemburgo
jaunimo tarybos, susitikimus. Ši salė taip pat ypač
traukia grupes lankytojų, kurių apsilankymus
organizuoja EP Informacijos biuras Liuksemburge.

Posėdžių salė, jos dekoracijos ir didelis cinko bareljefas šiandien tebėra puikiai
išsaugoti ir savo istorija byloja apie Europos Parlamento tvirto augimo ir didelių
pokyčių laikotarpį.
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Pastabos

1 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, plans, compte-rendu : première phase de réflexion
sur un projet de construction (1965 m.), (versijos lietuvių kalba nėra) Istoriniai Europos Parlamento archyvai, SG
02HN 2000/IMMO IMMO-060 0010.

2 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, photographie : descriptif du bâtiment (1973 m.),
(versijos lietuvių kalba nėra) Istoriniai Europos Parlamento archyvai, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, photographie : descriptif du bâtiment (1973 m.),
(versijos lietuvių kalba nėra) Istoriniai Europos Parlamento archyvai, 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 m.), (versijos lietuvių kalba nėra) Istoriniai Europos Parlamento archyvai, SG 02HN 2000/IMMO
IMMO-070 0040.

5 diskusijos Europos Parlamente, pirmininko Walterio Behrendto kalba, 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 m.), (versijos lietuvių kalba nėra) Istoriniai
Europos Parlamento archyvai, 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 m.), (versijos lietuvių kalba nėra) Istoriniai Europos Parlamento
archyvai, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0030.

8 Atliekant tyrimą, buvo kalbamasi su: menininku ir buvusiu grupės „NP2“ nariu Gianni Patuzzi; grupės „NP2“
vadovu ir buvusiu nariu Piercarlo Ceccarelli; buvusiu Roger Vanhevel asistentu, o dabar Roger Vanhevel galerijos
direktoriumi Philip Lenaerts. Už suteiktus dokumentus taip pat dėkojame Saar Ceccarelli ir Associazione Archivio
Nerone Giovanni Ceccarelli.

9 Tarp tokių jų darbų pavyzdžių yra Korbej Esono kultūros centro marmuro fasadas, Puerto Riko viešbučio „El
Conquistador“ didelės metalo skulptūros ir Marcelo Breuero vilos „Sayer“ cinko durys.

10 1974 m. Gianni Patuzzi grupę „NP2“, kad galėtų savarankiškai siekti menininko karjeros. Nerone tęsė
eksperimentą iki 1988 m. jau kaip grupė„NP2/Nerone“, bendradarbiaudamas su kitais menininkais ir pradėjo
leisti žurnalą „AR?“.

11 1969 m. menininkai už meną architektūroje gavo apdovanojimą „Niveau de Bronze“, o 1971 m. – „Prestige du
Monde“.

12 2014 m. interviu su Gianni Patuzzi.
13 2014 m. rugpjūčio mėn. interviu su Piercarlo Ceccarelli.
14 2015 m. gruodžio mėn. interviu su Philip Lenaerts.
15 „Senza bisogno di traduzione“, „Gruppo NP2“, „AR?“, Nr. 0, 1974 m. gruodžio mėn., 2-3 psl.
16 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes: problèmes relatifs à l'aménagement du

bâtiment (1974 m.), (versijos lietuvių kalba nėra) Istoriniai Europos Parlamento archyvai, SG 02HN 2000/IMMO
IMMO-070 0040.

17 Europos Parlamento diskusija, Konvencija pristatanti rinkimus į Europos Parlamentą tiesioginiuose visuotiniuose
rinkimuose, Istoriniai Europos Parlamento archyvai, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.

Atsakomybės ribojimas ir autorių teisės
Už šio dokumento turinį atsakingas tik autorius ir jame išreikštos nuomonės nebūtinai atitinka oficialią
Europos Parlamento poziciją. Leidžiama atgaminti ir versti nekomerciniais tikslais tik nurodžius šaltinį, iš
anksto apie tai informavus Europos Parlamentą ir jam nusiuntus kopiją.

Rankraštis baigtas 2016 m. vasarį, Liuksemburge © Europos Sąjunga 2016 m.
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