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POVZETEK

Plenarna zasedanja Evropskega parlamenta so v začetnem obdobju njegovega
delovanja potekala na različnih lokacijah, ki so jih dale na voljo druge institucije ali
države gostiteljice. Šele leta 1973, ko je bila zgrajena stavba Schuman v
Luxembourgu in polkrožna dvorana (sejna dvorana) v njej, je Parlament končno dobil
svoje prostore za plenarna zasedanja.

Načrt za stavbo je bil izdelan v 60-ih letih prejšnjega stoletja, gradnja pa se je začela
leta 1970, zato je bilo treba prvotni načrt prilagoditi pričakovani širitvi Skupnosti. V
70-ih letih so v polkrožni dvorani redno potekala plenarna zasedanja, vendar po
povečanju števila poslancev po neposrednih volitvah leta 1979 v njej ni bilo več
dovolj prostora za vse.

Polkrožna dvorana v Luxembourgu slovi po umetniški vrednosti okrasja, zlasti
ploskem reliefu iz cinka, ki ga je izdelala skupina NP2 iz Torina. V briefingu najdete
več podrobnosti o umetniškem delu, ki so jih v pogovorih razkrili umetniki, med
drugim tudi zgodbo, kako je belgijski izvajalec del, ki je sejno dvorano opremil, izbral
to italijansko podjetje.

Govor predsednika Evropskega parlamenta Emilia
Colomba na plenarnem zasedanju v Luxembourgu leta

1979.
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Zunanjost stavbe Schuman (2012).

Stavba Schuman
Vse od leta 1973 v stavbi Schuman domuje več oddelkov sekretariata Evropskega
parlamenta. Ob njeni strogi zunanjosti in upravni naravi, v njej najdemo prvo
polkrožno dvorano (sejna dvorana), ki je bila zasnovana in zgrajena za plenarna
zasedanja Evropskega parlamenta.

Čeprav je bil sedež sekretariata že od začetka v Luxembourgu, je bila sredi 60-ih let
zgrajena le ena stavba, v kateri so evropske institucije imele svoje prostore: stavba
Tower (stolp), ki sta si jo po otvoritvi leta 1966 delila Parlament in Komisija in kjer je
danes kongresni center.

Zaradi povečevanja dejavnosti Parlamenta in s tem povezanih potreb so se začela
pogajanja z Velikim vojvodstvom Luksemburg o gradnji upravne stavbe na območju
Kirchberga. S pomočjo dokumentov iz zbirke Urada generalnega sekretarja Hansa
Norda je mogoče obnoviti različne faze sodelovanja med Evropskim parlamentom in
luksemburško vlado.

Leta 1965 je Evropski
parlament, ki ga je na
srečanjih zastopal direktor v
generalnem direktoratu za
splošne zadeve, Pierre
Ginestet, začel pogajanja z
luksemburškim
ministrstvom za javna dela,
zlasti z vodjo projekta,
arhitektom Laurentom
Schmitom. Parlament so
zanimali zlasti funkcionalni
in logistični vidiki pri
gradnji stavbe, ki je
vključevala okoli 470 dobro
osvetljenih pisarn, od tega
30 za politične skupine in 15 za namene reprezentance, sejno dvorano za približno
100 ljudi s kabinami za tolmačenje, knjižnico in vrsto drugih prostorov, kot so kavarna,
samopostrežna restavracija in več skladišč, tudi arhiv.1

Ko je bil dosežen dogovor o gradbenem projektu, so junija 1970 izvedbo projekta
zaupali podjetju Compagnie d’entreprises CFE (prej Compagnie Belge de Chemins de Fer
et d'Entreprises), dela pa naj bi se zaključila do konca leta 1973.

Že septembra 1970 so se pojavili pomisleki glede velikosti stavbe, saj je bilo
predvideno, da se bodo Skupnosti pridružile Združeno kraljestvo, Irska in Danska, zato
je bilo treba projekt spremeniti in stavbi dodati še eno nadstropje, da bi lahko sprejela
1200 ljudi (torej 200 več). Prvi oddelki so se vanjo vselili januarja 1973, čeprav so dela
še potekala,2 do konca istega leta pa je bila popolnoma vseljena. Na predlog
predsednika Parlamenta Cornelisa Berkhouwerja je stavba dobila ime po Robertu
Schumanu.3

Danes ima pravokotna stavba šest nadstropij in dve nadstropji pod pritličjem ter dve
dvorišči, ki omogočata naravno svetlobo v prostorih na obeh straneh hodnikov.
Stavba je dolga 100 m, široka 56 m, visoka pa 33 m in ima površino 36 000 kvadratnih
metrov, njena prostornina pa je 125 000 kubičnih metrov.
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Predsednica Evropskega parlamenta Simone Veil med dialogom med
skupino afriških, karibskih in pacifiških držav ter Evropo – leta 1979 v
Luxembourgu.

Zbirka načrtov, najdena med dopisi iz leta 19744, prikazuje uporabo posameznih
nadstropij: v pritličju sta bili knjižnica in restavracija, v prvem nadstropju polkrožna
dvorana, kavarna za poslance in kabinet predsednika; v drugem nadstropju pa je bilo
mogoče priti do galerij polkrožne dvorane, kabin za tolmačenje in kontrolne sobe. V
istem nadstropju je bilo tudi tiskovno središče, pisarne generalnega sekretarja ter
nekaj pisarn, namenjenih članom Sveta. V tretjem nadstropju so bile politične skupine,
v četrtem pisarne kvestorjev skupaj s številnimi upravnimi uradi, oddelkom za
protokol, nekaterimi parlamentarni odbori in pisarnami za člane Sveta in Komisije.
Peto nadstropje so skoraj v celoti zasedli parlamentarni odbori, v šestem pa so
prostore imeli generalni direktorat D (raziskave in dokumentacija) in tolmači. V kletnih
prostorih se je nahajala tiskarska služba, kjer so se tiskali in razdeljevali dokumenti,
pomembni za delovanje institucije, ter različni tehnični prostori in skladišča.

Polkrožna dvorana
Po podpisu pogodbe o združitvi so mesta Luxembourg, Bruselj in Strasbourg postala
začasni kraji dela Evropskega parlamenta. Leta 1965 so imele službe sekretariata sedež
v Luxembourgu, medtem ko naj bi plenarna zasedanja potekala v Strasbourgu. V 70-ih
letih je še vedno potekala živahna in odprta razprava o izbiri enotnega sedeža
evropskih institucij. Z izgradnjo polkrožne dvorane, ki je poslancem Evropskega
parlamenta omogočila plenarna zasedanja v Luxembourgu, se je pojavila bojazen, da
bodo dejavnosti v Strasbourgu postopno zamrle.

Razloge za to odločitev je
v otvoritvenem govoru na
prvem plenarnem
zasedanju v stavbi
Schuman pojasnil sam
predsednik Walter
Behrendt: „Nikakor ne gre
za zmanjšanje naše
politične prisotnosti v
Strasbourgu. Vendar pa
gre tako leta 1973 kot tudi
v preteklih letih za to, da
se čim bolj gospodarno
odzovemo na vse več
dela, ki zahteva več delnih
zasedanjih.“5

Čeprav je med začetnimi pogovori o projektu leta 1965 Parlament zahteval izgradnjo
velike sejne dvorane za okrog 100 ljudi, je generalni sekretar Hans Nord v sporočilu, ki
ga je leta 1970 naslovil na predsednika Maria Scelbo6, izrazil potrebo po ustreznih
prostorih in delovnih pogojih tako v Luxembourgu kot v Strasbourgu. V projektu iz
leta 1971 je bila predvidena gradnja polkrožne dvorane, v kateri bi lahko na primeren
način potekala plenarna zasedanja. Merila, ki jih je morala izpolnjevati dvorana, je
mogoče razbrati iz sporočila Pierra Ginesteta Hansu Nordu iz januarja 1971. V njej naj
bi bilo prostora za 142 poslancev Evropskega parlamenta, a naj bi zaradi
pričakovanega pristopa Združenega kraljestva, Irske in Danske (pa tudi Norveške,
čeprav je kasneje to zavrnila) po možnosti sprejela do 208 ljudi. V sejni dvorani naj bi
bil tudi prostor za predsednika in člane predsedstva, govorniški oder, prostor za
predstavnike Sveta in Komisije ter uradnike, ki jih spremljajo, in miza za stenografe. V
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načrtu je bila izgradnja galerije v zgornjem nadstropju, ki bi bila dostopna znotraj in
zunaj sejne dvorane, sprejela pa bi do 200 ljudi, tudi novinarjev in splošne javnosti.7

Sejna soba naj bi bila opremljena s kabinami za tolmačenje in tehnično opremo, kot so
slušalke, mikrofoni in televizijski sprejemniki za predvajanje razprav in prikaz imen
govornikov ter naslovov poročil, o katerih se razpravlja.

Čeprav so se uradniki Parlamenta osredotočali predvsem na tehnične in praktične
vidike sejne dvorane, končni rezultat kaže tudi veliko dodelanost notranje opreme.
Pravokotna dvorana (28 m x 20 m) je bila umetelno okrašena z različnimi materiali, na
primer usnjem, s katerim so bile obložene stene, lesenimi sedeži ter kovinskimi
lestenci in stropom. Sedeži za poslance so bili razporejeni v obliki črke U in obrnjeni
proti govorniškemu odru in predsedniški mizi. Zadnjo steno je prekrival geometrijski
ploski relief iz cinka, ki ga je oblikovala skupina NP2 iz Torina. Na sredini je bilo dvoje
vrat, okrašenih z enakimi motivi, in povsem skritih v reliefu, vodila pa so v
predsednikov kabinet.

Za izvajalca projekta sejne dvorane je bil izbran belgijski oblikovalec notranje opreme
in izdelovalec omar René Simonis, ki je leta 1928 ustanovil podjetje Entreprise Simonis,
ki še danes posluje in je znano po sodelovanju v pomembnih projektih, kot sta
dvorana belgijskega senata in banka Brussels Lambert. Iz dokumentov pa ni razvidno,
kako sta bila René Simonis in skupina NP2 izbrana za opremljevalca sejne dvorane.
Dejstvo, da projekt ni omenjen ne v zgodovinskem arhivu Evropskega parlamenta ne
luksemburškega ministrstva za javna dela in niti v načrtih arhitekta Laurenta Schmita,
kaže, da je bil ta vidik v celoti prepuščen gradbenemu podjetju. Renéja Simonisa, ki so
ga bruseljski krogi dobro poznali, je podjetje Compagnie d’entreprises (CFE) verjetno
izbralo zaradi njegovih dokazanih izkušenj.

V pogovorih s člani skupine NP2 in dokumentih iz arhiva Neroneja Ceccarellija nam je
uspelo ugotoviti, kako je bila za izdelavo ploskega reliefa izbrana skupina NP2.8

Skupina NP2
Skupino NP2 sta ustanovila Giovanni Ceccarelli, imenovan tudi Nerone (1937–1996), in
Gianni Patuzzi (rojen leta 1932), ki sta na mednarodnem prizorišču delovala 9 med
letoma 1962 in 197410 in prejela številne nagrade11 ter sodelovala z znanimi umetniki,
kot so bili Emilio Vedova, Marcel Breuer in drugi. Mlada umetnika sta se spoznala med
študijem na beneški akademiji likovne umetnosti (Accademia di Belle Arti), znova pa sta
se srečala v Torinu leta 1959; ustanovitev skupine NP2 leta 1962 je pomenila začetek
njunega uspešnega partnerstva. Njuno delo je temeljilo na ideji, da je treba umetnost
osvoboditi iz muzejev in galerij in jo vključiti v arhitekturo, da bi postala dostopna
širšemu občinstvu.

Studio v Borgaro Torineseju, kjer sta delala, je postal prava zibelka eksperimentiranja,
odprta za sodelovanje z drugimi umetniki in obrtniki. Njihov nabor izdelkov je bil
obsežen in raznolik: z izvirno ustvarjalnostjo in velikim tehničnim znanjem so
oblikovali in izdelovali monumentalne kipe, pohištvo, opremo in panele, pri tem
uporabljali tehnike za obdelavo kovin in lesa ter gravirali beton in marmor. Umetnika
sta v poznih 60-ih letih začela ločevati svoja dela, saj sta poleg unikatnih umetniških
del (pod imenom NP2) začela serijsko ustvarjati opaže in arhitekturne dodatke. Med
pogovorom je Gianni Patuzzi poudaril, da je bilo delo v studiu trdo12, vendar je iz
njegovih besed vseeno moč razbrati navdušenje, značilno za stvaritve skupine NP2.
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Giovanni Ceccarelli, imenovan tudi „Nerone“, in Gianni Patuzzi s
sodelavci.

Leta 1964 se je skupini NP2
pridružil še Neronejev mlajši
brat Piercarlo Ceccarelli, ki je
šele začenjal svojo
podjetniško poklicno pot.
Vodil je upravne in
komercialne zadeve, njegov
prispevek pa se je izkazal za
bistvenega pri promoviranju
del skupine. Z arhitekturnimi
razstavami je uspel vzpostaviti
tesne stike z arhitekti,
razstavnimi saloni in
umetniškimi in oblikovalskimi
galerijami – najprej v
Združenih državah Amerike,
nato pa še v Evropi.13 Kmalu so
začeli prejemati naročila tako
iz javnega kot zasebnega
sektorja.

Kako je nastal ploski relief
V poznih 60-ih letih so bila dela skupine NP2 razstavljena v mnogih razstavnih
prostorih, tudi v galeriji oblikovalca Rogerja Vanhevela, ki še danes deluje v Bruslju, na
aveniji Louise. Verjetno je bila skupina ravno zato izbrana za izdelavo ploskega reliefa.
Simonis in Vanhevel14 sta se poznala osebno in poklicno, prav tako pa so bili prostori
podjetja Simonis takrat v bližini galerije Vanhevel, kjer se je Simonis verjetno srečal z
deli Neroneja in Patuzzija in ju izbral za izvajalca projekta.

V pogovoru z umetnikom Giannijem Patuzzijem decembra 2014 smo izvedeli številne
nove podrobnosti o nastanku tega umetniškega dela. Patuzzi se spominja, da je
Piercarlo Ceccarelli v studio prinesel skico stene, ki naj bi jo okrasili. V zgornji polovici
stene so bile štiri pravokotne odprtine, namenjene kabinam za tolmačenje, ki so bile
umetnikom v navdih pri razvijanju teme.

Površina ploskega reliefa je približno 150 kvadratnih metrov (25 m x 6 m), sestavljen
pa je iz 83 pravokotnih cinkovih plošč različnih velikosti, nameščenih na šestih ravneh.
Vzorec, ki obkroža zgornje štiri odprtine, ustvarja okras v grškem slogu. Ravne linije
zgornjega dela reliefa so protiutež zaobljenim linijam spodnjega dela, ki spominjajo na
oklepaje in odpirajo in zapirajo abstraktne geometrijske vzorce. Nerone Ceccarelli je
dejal, da gre za sporočilo, ki ne potrebuje prevoda15. Ploski relief je bil izdelan leta
1972.

Skulptura je bila v celoti izdelana v studiu v Borgaro Torineseju, kjer so umetnikoma
pri delu pomagali pomočniki. Celoten proces, od načrtovanja do dokončanja
skulpture, je trajal približno dva meseca, od tega štirinajst dni za barvanje plošč in
ravno toliko za jedkanje. Plošče so prvotno merile 1 m x 2 m, debele pa so bile 2 mm.
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Zasedanje posvetovalne skupščine AKP-EGS v Luxembourgu leta 1976:
veliki vojvoda Luksemburga Jean in velika vojvodinja Joséphine-
Charlotte.

Tovrstne plošče so se uporabljale za izdelavo krst, umetnika pa sta jih tako kot
običajno kupila pri lokalnem dobavitelju.

Bile so jedkane, kar se običajno uporablja za graviranje in tiskanje. Motiv na ploščah je
bil prebarvan z mastno snovjo, da bi se ti kovinski deli zaščitili pred jedkanjem, s čimer
je nastala matrica za tiskanje. Nato so jih obrisali z gobami, prepojenimi z dušikovo
kislino, ki je ujedkala kovinske dele do največ 1 mm in tako ustvarila presenetljiv
učinek chiaroscuro. Plošče so oštevilčili in shranili v posebne zaboje ter jih poslali v
Luxembourg, kjer jih je kot običajno na kraju samem namestilo izvajalsko podjetje po
navodilih umetnikov.

Uporaba polkrožne dvorane
Prvo delno zasedanje v novi
polkrožni dvorani je potekalo
12. februarja 1973, ko je
takratni predsednik Komisije,
François-Xavier Ortoli
predstavil šesti letni program
Komisije za leto 1973. Med
letoma 1973 in 1979 je dvorana
gostila 35 zasedanj Evropskega
parlamenta pod vodstvom
štirih različnih predsednikov. V
tem času so plenarna delna
zasedanja Parlamenta potekala
tako v Luxembourgu (skoraj
polovica sej) kot v Strasbourgu.
Letni koledar je sprejelo
razširjeno predsedstvo.

Na podlagi pripomb, podanih po prvem zasedanju, je bila dvorana večkrat
spremenjena. V izjavi generalnega sekretarja Hansa Norda je bil naveden seznam
potrebnih izboljšav, zlasti glede neustreznosti zvočnega sistema, pomanjkanja
opreme, s pomočjo katere bi zaposleni razprave lahko spremljali iz svojih pisarn, in
potrebe po večjem številu sedežev za osebje Komisije in Sveta.16 Povečali so tudi
število kabin za tolmačenje s štirih na šest jezikov.

Izmed številnih poročil, predstavljenih v tej dvorani, velja izpostaviti Patijnovo poročilo
„Osnutek konvencije o volitvah v Evropski parlament z neposrednimi splošnimi
volitvami“, o katerem je razprava na plenarnem zasedanju potekala 14. januarja 1975.
Dobesedni zapis razprave kaže, kako velik pomen je Parlament pripisoval javnosti
razprav in komuniciranju z evropskimi državljani, kar dokazuje prisotnost številnih
novinarjev in televizijskih kamer v sejni dvorani.17
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Sedežni red v sejni dvorani po političnih
skupinah, september 1975.

Po prvih evropskih volitvah junija 1979 se je število
poslancev Evropskega parlamenta z 208 povečalo na
410, zaradi česar polkrožna dvorana ni bila več
primerna za plenarna zasedanja, ki so sčasoma vse
pogosteje potekala v Strasbourgu. Med letoma 1975
in 1980 so v polkrožni dvorani v stavbi Schuman
potekale tri ustanovne seje in pet letnih sej
posvetovalne skupščine AKP-EGS. Skupščino so
sestavljali predstavniki 46 držav iz Afrike, Karibov in
Pacifika ter devet držav članic EGS podpisnic
Konvencije iz Loméja.

Skozi leta se je polkrožna dvorana uporabljala za
prirejanje različnih dogodkov in srečanj Evropskega
parlamenta in drugih institucij, na primer dogodkov
ali okroglih miz, ki so jih pripravljali poslanci
Evropskega parlamenta in druge institucije, kot je
svetovni mirovni forum ali luksemburški nacionalni
mladinski svet. Polkrožna dvorana je tudi zelo
priljubljena znamenitost za oglede skupin, ki jih pripravlja informacijska pisarna EP v
Luxembourgu.

Sejna dvorana, oprema in obsežni ploski relief iz cinka so zelo dobro ohranjeni in s
svojo zgodovino živo pričajo o obdobju velikega vzpona in pomembnih sprememb za
Evropski parlament.
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4 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : problèmes relatifs à l'aménagement du
bâtiment (1974), (slovenska različica ni na voljo) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Razprave Evropskega parlamenta, govor predsednika Walterja Behrendta, 12/02/1973, HAEP, PE0 AP DE/1972
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8 Pri raziskovanju smo se pogovarjali z Giannijem Patuzzijem, umetnikom in nekdanjim članom skupine NP2,
Piercarlom Ceccarellijem, vodjem in nekdanjim članom skupine NP2, ter Philippeom Lenaertsem, nekdanjim
pomočnikom Rogerja Vanhevela in zdajšnjim direktorjem galerije Roger Vanhevel. Posebna zahvala gre tudi
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skulpturo za hotel El Conquistador v Portoriku in cinkovimi vrati v vili Sayer, ki jo je načrtoval Marcel Breuer.

10 Leta 1974 je Gianni Patuzzi zapustil skupino NP2 in se posvetil samostojni umetniški karieri. Nerone je svoj
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12 Pogovor z Giannijem Patuzzijem, december 2014.
13 Pogovor s Piercarlom Ceccarellijem, avgust 2015.
14 Pogovor s Philippeom Lenaertsem, december 2015.
15 „Senza bisogno di traduzione“, Gruppo NP2, v reviji AR?, št. 0, december 1974, str. 2 in 3.
16 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : problèmes relatifs à l'aménagement du

bâtiment (1974), (slovenska različica ni na voljo) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Razprave Evropskega parlamenta, Konvencija o volitvah v Evropski parlament z neposrednimi splošnimi

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

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice
Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji, mnenja, izražena v njem, pa ne predstavljajo
nujno uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne
namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter da je Evropski parlament o tem predhodno
obveščen in prejme izvod.

Rokopis dokončan februarja 2016 v Luxembourgu. © Evropska unija, 2016.

Avtorstvo fotografij: © Evropska unija, © Arhiv Giovanni Nerone Ceccarelli
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