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I sina unga år höll Europaparlamentet sina plenarsammanträden på olika ställen, som
tillhandahölls av andra institutioner eller värdländer. Först 1973, när
Schumanbyggnaden stod klar i Luxemburg, fick parlamentet sina egna lokaler med
en plenisal för sina plenarsammanträden.

Ritningarna gjordes på 60-talet och bygget drog igång under 70-talet, men de första
planerna var tvungna att justeras inför gemenskapernas förväntade utvidgning. På
70-talet användes plenisalen regelbundet för plenarsammanträden, men med det
ökande antalet ledamöter efter 1979 års direktval fick inte längre alla ledamöter plats
i salen.

Den luxemburgska plenisalen är känd för den konstnärliga utsmyckningen, särskilt
lågreliefen av zink formgiven av NP2-gruppen från Turin. Tack vare intervjuer med
konstnärerna innehåller denna briefing detaljer om den konstnärliga utformningen,
inte minst berättelsen om hur det italienska företaget kom att anlitas av den belgiska
beställaren för att inreda plenisalen.

Europaparlamentets talman Emilio Colombo talar
under ett plenarsammanträde i Luxemburg 1979.
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Schumanbyggnaden utifrån (2012).

Schumanbyggnaden
Sedan 1973 har Schumanbyggnaden varit hem för ett antal av Europaparlamentets
sekretariatsavdelningar. Trots det strama utseendet och myndighetskaraktären finns
här den första plenisalen som byggdes för Europaparlamentets plenarsammanträden.

Fastän sekretariatet redan från början hade förlagt sitt säte till Luxemburg, hade bara
en byggnad uppförts för de europeiska institutionerna: tornet, som öppnades 1966
och delades av parlamentet och kommissionen och som numera har byggts om till ett
konferenscentrum.

Parlamentets utökade verksamhet och efterhand större behov ledde följaktligen till
förhandlingar med Storhertigdömet Luxemburg om uppförandet av en administrativ
byggnad på Kirchbergplatån. Tack vare dokument som förvarats på
generalsekreterare Hans Nords kontor kan vi alltså steg för steg återskapa hur
samarbetet mellan Europaparlamentet och Luxemburgs regering såg ut.

1965 inledde
Europaparlamentet – som
vid mötena företräddes av
Pierre Ginestet, direktör på
generaldirektoratet för
allmänna frågor –
förhandlingar med det
luxemburgska ministeriet
för offentliga bygg- och
anläggningsarbeten, särskilt
med arkitekten Laurent
Schmit, ansvarig för
projektet. Parlamentet
visade särskilt stort intresse
för de funktionella och
logistiska aspekterna, och
ville uppföra ungefär 470 kontor med god belysning, varav 30 för de politiska
grupperna och 15 för representationsändamål, ett mötesrum för ungefär 100 personer
med tolkbås, bibliotek och en rad faciliteter, som en kafeteria, matsal och flera
lagerrum, samt ett arkiv.1

Så snart en överenskommelse hade nåtts gavs Compagnie d'Entreprises CFE (f.d.
Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises) i uppdrag att genomföra
byggprojektet, med ett planerat färdigställande i slutet av 1973.

Redan i september 1970 gjorde den väntade utvidgningen av gemenskapen med
Storbritannien, Irland och Danmark att byggnadens storlek ifrågasattes, och projektet
måste ses över och en till våning läggas till, vilket ökade byggnadens kapacitet från
1 000 till 1 200 personer. De första avdelningarna flyttade in i januari 1973, fastän
arbetet ännu inte var helt klart2; hela byggnaden togs i bruk mot slutet av året. På
förslag av talman Cornelis Berkhouwer uppkallades byggnaden efter Robert
Schuman.3

I dag har den fyrkantiga byggnaden sex våningar ovan jord och två under, med två
innergårdar som ger naturligt ljus i kontoren på båda sidor korridorerna. Byggnaden
är 100 meter lång, 56 meter bred och 33 meter hög med en yta på
36 000 kvadratmeter och en volym på 125 000 kubikmeter.
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Europaparlamentets talman Simone Veil under samtalen mellan EG och
gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet – Luxemburg
1979.

En antal ritningar funna i korrespondens från 19744 visar hur de olika våningsplanen
användes: ett bibliotek och en restaurang på bottenvåningen; plenisalen,
ledamöternas bar och talmannens kontor låg på första våningen; på andra våningen
hittade man plenisalens åskådarläktare, tolkbåsen och ett kontrollrum. På samma
våning fanns även ett pressrum, generalsekreterarens kontor och ett par kontor
reserverade för ledamöter från rådet. Tredje våningen var till för de politiska
grupperna, medan kvestorernas kontor låg på fjärde våningen, tillsammans med ett
antal administrativa kontor, protokollavdelningen, en del parlamentariska utskott och
kontor avsedda för ledamöter från rådet och kommissionen. Femte våningen upptogs
uteslutande av parlamentsutskotten, och på sjätte våningen satt dåvarande
generaldirektorat D, Forskning och dokumentation, samt tolkarna. I de två
källarvåningarna låg tryckeriet, där de dokument som var så viktiga för institutionens
verksamhet trycktes och distribuerades, samt olika tekniska anläggningar och
lagerutrymmen.

Plenisalen
Efter undertecknandet av fusionsfördraget valdes städerna Luxemburg, Bryssel och
Strasbourg till Europaparlamentets tillfälliga arbetsorter. 1965 förlades sekretariatets
avdelningar till Luxemburg, medan Strasbourg och Bryssel skulle stå värd för
plenarsammanträdena. Ännu under 1970-talet gick diskussionerna om valet av ett
enda säte för institutionen livligt till, men frågan förblev öppen. Byggandet av en
plenisal där ledamöterna kunde mötas för plenarsammanträden i Luxemburg hade
väckt rädsla för att Strasbourg stegvis skulle överges.

Det var talmannen själv,
Walter Behrendt, som i sitt
öppningsanförande vid det
första plenarsammanträdet
i Schumanbyggnaden
förklarade skälen bakom
beslutet: ”Det är absolut
inte tal om att minska vår
politiska närvaro i
Strasbourg. I stället handlar
det – nu 1973 som tidigare
år – om att på ekonomiskt
bästa vis försöka hantera
den växande arbetsbördan,
som tvingar oss att anordna
allt fler
sammanträdesperioder.”5

Parlamentet hade under de inledande diskussionerna kring projektet 1965 verkligen
begärt en stor sammanträdeslokal för omkring 100 personer, vilket framgår av en
skrivelse från 1970 av generalsekreterare Hans Nord till talman Mario Scelba6, som
tydligt visar behovet av lämpliga lokaler och arbetsvillkor både i Luxemburg och
Strasbourg. 1971 års version av projektet innebar därför konstruktionen av en plenisal
med kapacitet att hantera plenarsammanträden på ett vettigt sätt. I en skrivelse från
januari 1971 från Pierre Ginestet till Hans Nord kan man sluta sig till vilka kriterier som
måste uppfyllas av plenisalen. Den måste rymma 142 ledamöter, ett antal som måste
kunna utvidgas till 208 platser inför Storbritanniens, Irlands och Danmarks troliga
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anslutning (samt Norges, som sedermera beslöt att inte gå med i gemenskapen).
Plenisalen måste också ha utrymme för parlamentets talman och presidium, en
talarstol, företrädare för rådet och kommissionen och deras tjänstemän, samt ett
stenografbord. Planen var att bygga en åskådarläktare på övre våningen, tillgänglig
både inifrån och utifrån plenisalen, som skulle kunna hysa upp till 200 personer,
däribland journalister och allmänhet.7 Plenisalen måste ha tolkbås och teknisk
utrustning, såsom hörlurar, mikrofoner och tv-skärmar där debatterna och namnen på
talarna och titlarna på de betänkanden som diskuterades kunde visas.

Medan parlamentets tjänstemän främst ägnade sig åt plenisalens tekniska och
praktiska aspekter, visar slutresultatet även prov på vilken vikt man lade vid inredning
och utsmyckning. Den rektangulära salen (28x20 meter) utsmyckades med en
kombination av olika material, såsom läderklädda väggar, säten i trä, kandelabrar och
tak av metall. Ledamöternas stolar arrangerades i U-form mot talarstolen och
talmanspodiet. Den bortre väggen dominerades av en geometrisk lågrelief i zink,
formgiven av den Turinbaserade NP2-gruppen. I mitten fanns två dörrar dekorerade i
samma tema, perfekt kamouflerade av skulpturen, vilka ledde till talmannens kontor.

Uppdraget att utforma kammaren gavs till den belgiske formgivaren och
kabinettmakaren René Simonis, som 1928 hade grundat Entreprise Simonis. Denna
byrå är verksam än i dag och bl.a. känd för att ha deltagit i större projekt, som den
belgiska senatens kammare och Banque Lambert-byggnaden i Bryssel. Vad
dokumenten inte berättar är hur det gick till när Simonis och NP2-gruppen fick i
uppdrag att utsmycka kammaren. Det faktum att projektet inte lämnat några spår
vare sig i Europaparlamentets historiska arkiv eller i arkiven på Luxemburgs
ministerium för infrastruktur och transport, och inte heller i arkitekten Laurent Schmits
ritningar, antyder att denna aspekt helt sköttes av byggföretaget. Simonis, som var
välkänd i Brysselkretsar vid denna tidpunkt, utsågs troligen av Compagnie
d'Entreprises (CFE) på grund av sin dokumenterade erfarenhet.

Tack vare intervjuer med NP2-gruppens medlemmar och dokument som
tillhandahållits av Nerone Ceccarelli-arkivet har vi lyckats klarlägga de steg som ledde
fram till att NP2-gruppen fick i uppdrag att formge lågreliefen.8

NP2-gruppen
NP2-gruppen grundades av Giovanni Ceccarelli, känd som Nerone (1937–1996), och
Gianni Patuzzi (född 1932), som arbetade internationellt9 mellan 1962 och 197410,
vann stora utmärkelser11 och samarbetade med välkända konstnärer som Emilio
Vedova, Marcel Breuer och andra. De två unga konstnärerna lärde känna varandra
under studenttiden på Venedigs konstakademi (Accademia di Belle Arti) och möttes
igen i Turin 1959, där de inledde ett framgångsrikt samarbete och grundade NP2-
gruppen 1962. Till grund för deras arbete låg idén om att frigöra konsten från museer
och gallerier och göra den tillgänglig för en bredare publik genom att integrera
konsten i arkitekturen.

Ateljén i Borgaro Torinese, där de två brukade arbeta, blev med tiden en riktig
grogrund för experimenterande, öppen för samarbeten med andra konstnärer och
hantverkare. Spännvidden i deras alster var stor och varierad. De skapade och byggde
storslagna skulpturer, möbler, accessoarer och paneler, och använde skilda tekniker,
från metall- och träsnide till betong- och marmorgravyr, och uppvisade originalitet i
skapandet och stort tekniskt kunnande. Mot slutet av 1960-talet började de båda
konstnärernas verk att skilja sig och parallellt med deras unika skapande (som fortsatt
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Giovanni Ceccarelli, känd som Nerone, och Gianni Patuzzi, med sitt
team.

bar signaturen NP2) började de skapa serietillverkade beklädnader och arkitektoniska
accessoarer. Under vår intervju påpekade Gianni Patuzzi att de arbetade hårt i
ateljén12, och hans ord ger fortfarande uttryck för den entusiasm som kännetecknade
gruppens verk.

1964 anslöt sig Nerones yngre
bror Piercarlo Ceccarelli, som
då stod i början av sin karriär
som företagare, till NP2-
gruppen. Piercarlo tog hand
om den administrativa och
kommersiella sidan och hans
bidrag skulle visa sig
avgörande för spridandet av
gruppens verk. Via
arkitekturutställningar
lyckades han skapa ett tätt
nätverk av kontakter med
arkitekter, utställningslokaler
och konst- och
designgallerier, först i USA
men senare även i Europa.13

Beställningarna började trilla
in, både från den offentliga
och privata sektorn.

Formgivningen av lågreliefen
I slutet på 1960-talet ställdes NP2-gruppens verk ut i många utställningslokaler, inte
minst på designern Roger Vanhevels galleri, som än i dag ligger på Avenue Louise i
Bryssel. Det var förmodligen så konstnärerna lyckades ro hem uppdraget att formge
lågreliefen. Med tanke på att Simonis och Vanhevel14 kände varandra både privat och
professionellt, och med tanke på det korta avståndet mellan Entreprise Simonis och
Galerie Vanhevel vid den tiden, verkar det troligt att Simonis bekantade sig med
Nerones och Patuzzis verk i det galleriet och bestämde sig för att det var de som skulle
slutföra hans projekt.

Tack vare intervjun med konstnären Gianni Patuzzi i december 2014 har vi lyckats få
fram många ytterligare detaljer kring hur detta konstverk kom till. Patuzzi mindes hur
Piercarlo Ceccarelli kom in i ateljén med en vertikal ritningsprojektion av den vägg de
skulle dekorera. På övre delen av väggen fanns fyra fyrkantiga öppningar där
tolkbåsen skulle vara och som konstnärerna använde som inspiration för sitt tema.

Lågreliefen täcker en yta på ca 150 kvadratmeter (25x6 meter) och består av 83
fyrkantiga zinkpaneler av olika storlek monterade i sex nivåer. Mönstret runt de fyra
övre öppningarna skapar en utsmyckning i grekisk stil. Som motvikt till de raka
linjerna i verkets övre del har vi de kurviga linjerna i dess nedre del, som likt parenteser
öppnar och sluter det abstrakta geometriska mönstret. Med Nerone Ceccarellis ord var
det ett budskap som inte behövde någon översättning15. Lågreliefen färdigställdes
1972.

Skulpturen skapades helt och hållet i Borgaro Torinese-ateljén, där konstnärerna
bistods av assistenter. Hela processen, från design till färdig skulptur, tog ungefär två
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Den rådgivande AVS–EEG-församlingens sammanträde i Luxemburg
1976: Luxemburgs storhertig Jean och storhertiginnan
Joséphine-Charlotte.

månader, varav en tvåveckorsperiod gick åt till att måla panelerna och ytterligare två
veckor till att etsa dem. Plåtarna mätte ursprungligen 1x2 meter och var 2 millimeter
tjocka.

De var av samma typ som de som användes för likkistor och köptes, vilket var brukligt
för dessa konstnärer, från en lokal återförsäljare.

Man arbetade på panelerna med etsningsteknik, vilket normalt används för gravyr och
tryck. Mönstret på panelerna beströks med ett fett material, vilket gjorde det till ett
negativ för att skydda de metalldelar som inte skulle etsas. Sedan torkades de av med
svampar indränkta i salpetersyra, som etsade sig in i metallen ner till en högsta
tjocklek på 1 millimeter och skapade en oväntad klärobskyreffekt. Panelerna
numrerades och förpackades i särskilda lådor, skickades till Luxemburg och
installerades enligt gängse bruk på plats av ansvarig firma, i enlighet med
konstnärernas instruktioner.

Användningen av plenisalen
Den första
sammanträdesperioden i den
nya plenisalen hölls den
12 februari 1973. Vi det tillfället
presenterade dåvarande
kommissionsordföranden
François-Xavier Ortoli
kommissionens sjätte årliga
arbetsprogram för 1973.
Mellan 1973 och 1979 hölls
35 sammanträden i
Europaparlamentets plenisal
under ledning av fyra olika
talmän. Under den här tiden
hölls Europaparlamentets
plenarsammanträden
omväxlande i Luxemburg och
Strasbourg, varav nästan hälften i Luxemburg. Den årliga sammanträdeskalendern
antogs av det utvidgade presidiet.

Till följd av synpunkter som inkom efter det första sammanträdet anpassades
plenisalen flera gånger. Ett uttalande av generalsekreterare Hans Nord innehöll en
förteckning över förbättringar som måste göras, särskilt avseende brister i
ljudsystemet, avsaknaden av utrustning för anställda att följa debatterna på sina
kontor samt behovet av att öka antalet platser för kommissionens och rådets
personal.16 Antalet tolkbås ökades också, från fyra till sex språk.

Bland de många betänkanden som presenterades i denna plenisal skulle vi vilja lyfta
fram Patijnbetänkandet Utkast till konvention om allmänna direkta val till
Europaparlamentet, som debatterades under plenarsammanträdet den 14 januari
1975. Protokollet från debatten visar hur viktigt parlamentet tyckte att var att i denna
fråga föra ut debatten till allmänheten och att kommunicera med de europeiska
medborgarna, vilket inte minst närvaron av ett flertal reportrar och tv-kameror i
plenisalen visar.17



EPRS Europaparlamentets första plenisal

Enheten för de historiska arkiven Sida 7 av 8

Platsfördelningen i kammaren, uppdelad
på politiska grupper, september 1975.

Efter det första EU-valet, som hölls i juni 1979, ökade
antalet ledamöter från 208 till 410, vilket gjorde
plenisalen olämplig för plenarsammanträden, som
allt oftare hölls i Strasbourg. Mellan 1975 och 1980
hölls den rådgivande AVS–EEG-församlingens tre
konstituerande och fem årliga sammanträden i
Schumanbyggnadens plenisal. Församlingen bestod
av företrädare för 46 stater från Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet och de nio
EEG-medlemsstaterna, vilka hade signerat
Lomékonventionen.

Genom åren har plenisalen fortsatt att användas av
Europaparlamentet och andra EU-institutioner för
olika evenemang och sammanträden, exempelvis
rundabordssamtal organiserade av ledamöterna,
men även andra typer av organisationer som World
Peace Forum och Luxemburgs nationella
ungdomsråd. Plenisalen är även en magnet för
gruppbesök anordnade av Europaparlamentets informationsbyrå i Luxemburg.

Plenisalen, utsmyckningarna och den stora lågreliefen i zink är alla utmärkt bevarade
och utgör med sin historia ett levande vittnesbörd om en period av stark tillväxt och
stora förändringar för Europaparlamentet.
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Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt
Upphovsmannen är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument, och de åsikter som framförs i det
utgör inte nödvändigtvis Europaparlamentets officiella ståndpunkt. Återgivning och översättning är
tillåten för icke-kommersiellt bruk med angivande av källan och under förutsättning att
Europaparlamentet underrättas på förhand och erhåller en kopia.

Manuskriptet färdigställt i februari 2016, Luxemburg © Europeiska unionen 2016.

Foto: © European Union, © Archive Giovanni Nerone Ceccarelli

eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)
http://epthinktank.eu (blog)

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/

	Schumanbyggnaden
	Plenisalen 
	NP2-gruppen
	Formgivningen av lågreliefen
	Användningen av plenisalen
	Fotnoter
	Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt

