
 

Parlamentárium
 
Ablak az európai demokráciára
 
Az Európai Parlament látogatóközpontja, a Parlamentárium Európa legnagyobb parlamenti
kiállítása, amelynek anyaga egyszerre 24 nyelven áll rendelkezésre. A kiállításon a polgárok,
helyi lakosok és turisták interaktív multimédiás eszközök segítségével kivételes bepillantást
nyerhetnek az Európai Parlament és más európai intézmények működésébe.
 
„Ha  meg  szeretnénk  ismerni  az  Európai  Parlament  munkáját,  akkor  a  Parlamentárium
kihagyhatatlan  célpont.  A  tárlat  segít  jobban  megérteni  napjaink  Európáját."
 
Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke
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Bevezető
 
Izgalmas lehetőség az Európai Parlament felfedezésére
 
A  Parlamentárium  2011  októberében  nyitotta  meg  kapuit  a  nagyközönség  előtt.  A
látogatók  pazar  multimédiás  eszközök  segítségével  tekinthetnek  be  az  európai
parlamenti események sűrűjébe, láthatják meg, hogyan zajlik a döntéshozatal és hogyan
befolyásolják mindennapi életüket az itt születő döntések.
 
A Parlamentárium Európa legnagyobb parlamenti látogatóközpontja, a világon az első olyan
kiállítás, amelynek anyaga egyszerre 24 nyelven áll rendelkezésre. A látogatók az interaktív
multimédiás  képernyőkön  keresztül  közelebbről  szemügyre  vehetik  a  politikusokat,  egy
háromdimenziós térkép segítségével virtuális körutat tehetnek Európában, megtudhatják, hogy
mit  nyertek  az  egyes  tagállamok  az  Európai  Unióval,  és  megismerhetik,  mi  az  Európai
Parlament  dolga.
 
Parlamentárium: Európa a hét minden napján nyitva tart
 
A Parlamentárium az egyetlen brüsszeli uniós intézmény, amelyet a hét minden napján nyitva
áll mindenki előtt, ráadásul ingyen.
 
A Parlamentárium révén az Európai Parlament nyitni kíván a nagyközönség felé és egyben
mozgalmassá teszi Brüsszel intézményi központját. Az új látogatóközpont családbarát hely,
Belgiumból és külföldről érkező felnőttek és gyermekek előtt egyaránt nyitva áll. A központ
máris a csoportos iskolai látogatások célpontjává vált, hiszen a diákok itt számukra is érdekes
környezetben ismerkedhetnek meg a politika világának egyik fontos részével.
 
A Parlamentárium az „európai kampusz" első alapköve. A Parlament szándéka hosszú távon
az, hogy a látogatóközpontból, az InfoPointból, az EP Belgiumi Tájékoztatási Irodájából és a
későbbiekben nyíló Európai Történelem Házából álló városi oktatóösvényt hozzon létre.
 
A Parlamentárium dióhéjban
 
Körpanorámás mozi a plenáris ülésteremről
 
A látogatás során a nézők a plenáris üléstermet bemutató, körpanorámás digitális moziban
ismerkedhetnek meg a parlamenti döntéshozatallal és a parlamenti döntéshozókkal, vagyis az
Unió demokratikusan választott parlamenti képviselőivel. A látogatók belehallgathatnak vitákba
és bepillanthatnak a szavazás folyamatába, miközben a film a jogalkotási folyamat egészén
végigvezeti őket. Ha ez nem lett volna elég, akkor egy érintőképernyős alkalmazással még
többet megtudhatnak az EP-képviselőkről.
 
Virtuális körút Európában
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A  látogatók  virtuális  körutat  tehetnek  Európában,  és  megtudhatják,  hogy  mi  mindent
köszönhetnek az egyes tagállamok az Európai Unió létének és hogy ugyan minden tagállam
különböző, politikai érdekük mégis közös. A „Ground of stories” (terepasztal) európai sétára hív
–  ehhez  egy  több  mint  90  interaktív  pontot  tartalmazó  200  m2-es  Európa-térkép  áll
rendelkezésre. A multimédiás tárlatvezetőként szolgáló, tologatható mobil  képernyőkkel a
látogatók az őket érdeklő országba vagy régióba látogathatnak el.
 
Ugyanebben a teremben a látogatók egy mennyezetre erősített háromdimenziós fényinstallációt
csodálhatnak meg. A különböző közvélemény-kutatások eredményeit váltakozva bemutató,
háromdimenziós Európa-térkép a világ egyik legnagyobb fényinstallációja.
 
Szerepjáték
 
A Parlamentárium csoportok számára szerepjátékot kínál.  A résztvevők az EP-képviselők
bőrébe bújva ismerkedhetnek meg az európai jogszabályok elfogadásához vezető lépésekkel.
A játék elsősorban18 éven felüliek számára készült, és egyszerre akár 32 fő is részt vehet
benne.
 
Videoüzenetek az európai parlamenti képviselőktől…
 
Kik a mi képviselőink? Mit képviselnek? Miért lépnek szövetségre az Európai Parlament hét
képviselőcsoportjában? A látogatók több interaktív installáció és a 754 megválasztott képviselő
üzenetét lejátszó videófal révén kaphatnak választ ezekre a kérdésekre.
 
... és az európai polgároktól
 
A látogatók az Unió egyes országaiban élők történeteit is meghallgathatják. A kiállítás „Daily
Life” (Mindennapok) című részében 54 európai mesél arról, hogy az Unió és az uniós döntések
hogyan befolyásolták életét, munkáját és terveit.
 
Interaktív szavazóprogram: „Ön dönt”
 
Az  installációk  között  található  az  „Ön  dönt”  program  is.  Az  interaktív  szavazóprogram
segítségével a látogatók bepillantást nyerhetnek a Parlamentben tárgyalt politikai kérdésekbe,
szavazatukat pedig összehasonlíthatják a többi látogatóéval.
 
Időutazás
 
A kiállítás rövid időutazást is kínál 150 fotó és az Európát megváltoztató, sorsfordító történelmi
dokumentumok segítségével.
 
Gyakorlati tudnivalók
 
Az Európai Parlament látogatóközpontja hétfő délelőtt kivételével a hét minden napján nyitva
tart.  A belépés és a 24 nyelven rendelkezésre álló  multimédiás tárlatvezető kölcsönzése
ingyenes. A létesítmény minden része elérhető a fogyatékkal élők számára is. A központban
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parlamenti ajándékbolt, valamint büfé, pelenkázó helyiség és ruhatár is működik.
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Szerepjáték
 
Parlamentárium: Bújj bele egy európai parlamenti képviselő bőrébe!
 
A Parlamentárium látogatói  szerepjáték keretében villámgyorsan megtanulhatják,  hogyan
működik a demokratikusan választott európai testület. Az érdeklődőknek EP-képviselők bőrébe
bújva  kell  tárgyalniuk  társaikkal,  hogy  közösen  megalkossák  az  európai  polgárok
mindennapjaira  kihatással  lévő  európai  jogszabályokat.
 
A játék szereplői felfedezik, hogy hogyan formálódnak az európai jogszabályok, és kik vesznek
részt azok megalkotásában. A játékosokra – akárcsak az igazi EP-képviselőkre – erős nyomás
nehezedik: szövetségeket kell kötniük, meg kell védeniük álláspontjukat a politikai vitákban,
politikai  tárgyalásokat  kell  folytatniuk  más  intézményekkel,  és  döntéseikről  a  sajtót  is
tájékoztatniuk kell. A szereplők így képet alkothatnak a kompromisszum-kötés művészetéről,
amely elengedhetetlen eleme az európai politika művészetének.
 
A  játék  során  a  játékosok  szakértőkkel,  lobbistákkal  és  egyéb  érdekelt  szereplőkkel  is
kapcsolatba kerülnek, és gyors döntéseket kell hozniuk arról, hogy a találkozókon felmerülő
információk közül melyik a leglényegesebb. A nyelvek sokfélesége csak növeli a kihívást.
 
A játéknak több mint 300 virtuális szereplője van, akiket az uniós tagállamokból származó
színészek alakítanak. A játék forgatókönyve több mint 250 oldal és 23 nyelven érhető el (az
összes nyelvi változat együttesen több mint 5750 oldalt tesz ki).
 
A játék időtartama két és fél óra. Egy csoportnak legalább 16 főből kell állnia, és legfeljebb 32
fős lehet. A részvétel ingyenes. A játék leginkább a 14 év felettieknek jelent élményt.
 
Hasonló szerepjátékok már nagy sikert arattak Dániában, Svédországban és Norvégiában.
 
Előzetes  bejelentkezés  a  Parlamentarium@europarl.europa.eu  e-mail  címen,  és  a
www.europarl.europa.eu/visiting  internetes  oldalon  lehetséges.
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A Nobel békedíj
 
A Nobel békedíj és oklevél a Parlamentáriumban tekinthető meg
 
A 2012-es Nobel békedíjas Európai Unióról szóló „Európa háborútól békéig" kiállítás 2013.
május 16-tól október 6-ig várta a látogatókat. A Nobel Békedíj-központ Oslóban minden évben
egy  kiállításon  keresztül  mutatja  be  az  azévi  nyertes  eredményeit.  Ez  a  tárlat  költözött
Brüsszelbe  az  el ismerés  megünnepléseként.  A  Nobel  békedíj  és  az  oklevél  a
Parlamentáriumban  látható.
 
A brüsszeli kiállítás megnyitóján az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz a norvég Nobel
Bizottság  képviselője,  Kaci  Kullman Five,  és  a  Nobel  Békedíj-központ  igazgatója,  Bente
Erichsen jelenlétében elmondta:
 
„Ez a mi békénk, a mi elismerésünk, most pedig már a mi díjunk is. A 2012-es Nobel Békedíj
minden európai polgárt megillet. Ezentúl bárki eljöhet Brüsszelbe, és megnézheti az elismerést,
amelyet  az  európai  és  Európán túli  béke fenntartásáért,  valamint  az  emberi  méltóság,  a
szabadság, a demokrácia,  az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi  jogok tiszteletben
tartásáért kaptunk. Ezekben a nehéz időkben a Nobel-kiállítás hathatós emlékeztető arra, hogy
miért is lehetünk mindnyájan büszkék európaiságunkra."
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Számok és tények
 
Általános tudnivalók:
 
–  Alapterület:  mintegy  5400  m²,  amelyből  a  kiállítási  terület  2890  m²-t  foglal  el.  Ez  a
legnagyobb  parlamenti  látogatóközpont  Európában,  és  a  washingtoni  Capitolium
látogatóközpontja  után  a  második  legnagyobb  ilyen  az  egész  világon.
 
– Nyelv: Ez a világon az első olyan kiállítás, amelynek anyaga egyszerre 23 különböző nyelven
is elérhető. A látogatók hordozható tárlatvezető készüléket kapnak, amelynek segítségével
leolvashatják a valamennyi  installáció mellett  megtalálható részletes információt,  és rövid
filmrészleteket tekinthetnek meg az általuk kiválasztott nyelven. Jelnyelv angolul, franciául,
hollandul és németül érhető el, emellett Braille írással írt térképek is rendelkezésre állnak.
 
– Várható látogatottság:  Az első évben 270, a második évben 350 ezren látogattak el  a
Parlamentáriumba.
 
–  Költségek:  Mintegy  20,5  millió  euró,  a  tervezés  és  a  tartalom  23  nyelven  történő
előállításának  költségeivel  együtt.
 
Összehasonlításképpen:
 
– Musée Tintin: 15 millió euró, alapterülete 3500 m²
 
– Az osztrák parlament látogatóközpontja: 6 millió euró, alapterülete 700 m²
 
– Az Egyesült Államok Kongresszusának látogatóközpontja: 421 millió euró, alapterülete 53 800
m²
 
– A projekt megvalósításának időtartama: hat év
 
A központ létrehozásáról szóló döntés: 2005. július
 
Belsőépítészeti és kiállítási tervpályázat: 2007 tavasza
 
A nyertes pályázó kiválasztása: 2008. január
 
Megnyitó: 2011. október
 
– Kiállítások: Állandó és időszaki kiállítások. Időszaki kiállítás: „Így készült” a látogatóközpont
(2011.10.14.-2012.6.10.),  Art@Europarl  (2012.8.16.-2012.10.31.),  A Szaharov-tapasztalat
(2012.11.15.-2013.2.26.),  „Európa háborútól  békéig":  a  2012-es  Nobel-díjjal  kapcsolatos
kiállítás (2013.5.16.-2013.10.16.), Zoom In (2013.11.6. - 2013.2.16.); Európai választások 1979
óta (2014.3.10.-6.1.); A tönkrement kapcsolatok múzeuma (2014.6.16.-10.17.)
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- Díjak: a Parlamentárium már több mint tíz díjat elnyert, többek között a VisitBrussels brüsszeli
idegenforgalmi  ügynökség különdíját,  az  osztrák  innovációs  díjat,  a  Sinus-díjat,  a  német
művészeti  vezetők  klubjának  díját,  az  európai  művészeti  vezetők  klubjának  „környezeti
tervezés”  kategóriában  odaítélt  díját  és  a  Red  Dot  dizájn-díjat.  2013-ban  jelölték  az  Év
Múzeuma 2013  díjra.
 
– Az általános tervet és a koncepciót készítette, valamint az álladó kiállítást tervezte:
Atelier Brückner, német kiállítástervező iroda, több hazai és nemzetközi díj nyertese. Az elmúlt
25 évben az Atelier Brückner tervezte többek között a müncheni BMW Múzeumot, a CERN
genfi látogatóközpontját és a frankfurti értéktőzsde épületét is.
 
– A szerepjáték koncepcióját és tervét készítette:Media Farm, Norvégia. A szerepjáték a
svéd, dán és norvég parlamentben nagy sikerrel működő, évente több ezer diáklátogatót vonzó
projektek alapján készült.
 
– A multimédiás tartalmakat készítette:Markenfilm Crossing, Hamburg. A cég több mint 50
éves tapasztalattal  rendelkezik a filmgyártás és az interaktív  és multimédiás megoldások
tervezése terén,  valamint  több nemzetközi  díj  nyertese.
 
–  Alapkoncepció:  LORD  Cultural  Resources  Planning  &  Management  Ltd .  A
múzeumtervezéssel és kulturális örökséggondozással foglalkozó tanácsadó cég több mint 1500
múzeummal és látogatóközponttal (többek között a bilbaói Guggenheim Múzeummal, a Tate
Modern galériával és a Louvre-ral) működik együtt.
 
– Grafikai terv (az Atelier Brückner vezetése alatt): Az integral ruedi baur grafikai stúdió
külön grafikai tervet készített a Parlamentárium számára. Valamennyi grafikai jel több uniós
nyelvi  változat  egymásra  csúsztatásával  készült,  így  testesítve  meg  az  „Egyesülve  a
sokféleségben” jelmondatban kifejeződő gondolatot. Néhány jelben mind a 23 nyelvi változat
fellelhető.
 
– Interaktivitás: A kiállítás mintegy 100 videofilmet és közel 300 multimédiás installációt foglal
magába.
 
–  Multimédiás  tartalmak:Markenfilm  Crossing,  Hamburg.  A  cég  több  mint  50  éves
tapasztalattal rendelkezik a filmgyártás és az interaktív és multimédiás megoldások tervezése
terén, valamint több nemzetközi díj nyertese.
 
Műszaki tudnivalók:
 
– A szerepjátékban szereplő színészek: Több mint 400 színész az Unió 27 országából.
 
– A „Daily Life” (Mindennapok) című részben megkérdezett személyek: 54 fő, a 27 uniós
tagállam mindegyikéből.
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– Az „Egyesülve a sokféleségben” részben található hotspotok száma: 90, mindegyikhez
az Unió tagállamainak egy-egy városáról, területéről szóló film tartozik.
 
– Az „Egyesülve a sokféleségben” részben található RFID-bélyegek száma: Több mint 600
RFID-bélyeg került beépítésre.
 
– Képernyők száma: több mint 100 interaktív terminál, képernyő és interaktív vetítés.
 
– A bejáratnál látható LED-ek száma: 595 968 LED ((97x8 panel) x (256 pixel x 3)).
 
– Fényképek száma: Több mint 1400.
 
– Felhasznált vezetékek hossza: Kb. 40 km.
 
– Interaktív térkép: A padlón elhelyezkedő Európa-térkép 210 m2-es és 90 interaktív pontot
tartalmaz.
 
–  Körpanorámás mozi:  Két  körpanorámás  vetítőterem,  egyenként  150  m2-es  vetíthető
felülettel.
 
– A rendelkezésre álló multimédiás tárlatvezetők száma: 700.
 
–  Háromdimenziós  fényinstallációk:  a)  a  kb.  13  000  LED  felhasználásával  készült
mennyezeti háromdimenziós installáció 42 m2-es – és a legnagyobb a világon; b) az európai
statisztikákat bemutató, 40 méter hosszú gyűrű több mint 50 000 LED-et tartalmaz.
 
Gyakorlati tudnivalók
 
– Nyitva tartás:  A központ a hét minden napján nyitva tart (hétfő délelőttönként zárva). A
következő munkaszüneti napokon zárva: január 1., május 1., november 1., december 24., 25.
és 31.
 
– Nyitvatartási idő:
 
hétfő: 13.00–18.00
 
kedd-péntek: 9.00–18.00
 
szombat, vasárnap: 10.00–18.00
 
– Belépődíj: A belépés ingyenes.
 
– Befogadóképesség: egyszerre 630 fő.
 
– A helyszínen dolgozó személyzet: Mintegy 20 fő van jelen állandóan.
 
– Egyéb szolgáltatások: Ingyenes multimédiás tárlatvezető, büfé és EP ajándéktárgyakat
árusító bolt.
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– Gyerekeknek: A kiállítás minden részéhez tartozik gyerekeknek szánt tartalom, amelynek
megtekintése kb. egy órát vesz igénybe. A gyerekek külön multimédiás tárlatvezetőt kapnak,
amelynek használata ingyenes.
 
– Akadálymentesített megközelítés: A központ kerekes székkel is könnyen megközelíthető. A
személyzet  készséggel  nyújt  segítséget,  és  korlátozott  számban  kerekes  székek  is
rendelkezésre állnak. Ha kerekes székre van szüksége, kérjük, érkezése előtt legalább egy
nappal írjon e-mailt a következő címre: Parlamentarium@europarl.europa.eu.
 
– Vak és gyengénlátó látogatók számára:  A multimédiás tárlatvezetőn külön audiofájlok
állnak  rendelkezésre,  amelyek  bemutatják  a  helyszínt,  a  kiállítás  tartalmát  és  a  főbb
jellegzetességeket.  Braille-írásos térképek állnak rendelkezésre angol,  francia, holland és
német  nyelven,  valamint  két  helyen is  található  Braille-billentyűzettel  felszerelt  készülék.
Látogatóink  vakvezető  kutyájukat  is  behozhatják.
 
– Siket és nagyothalló látogatók számára: A multimédiás tárlatvezetőn jelnyelven készült
videók állnak rendelkezésre angol, francia, holland és német nyelven. A siket és nagyothalló
látogatók részére külön egyórás tárlatvezetést tartunk. A központ teljes területén indukciós
hurokerősítő rendszer is működik.
 
– Cím/Kapcsolatfelvétel:
 
Parlamentarium - The European Parliament's visitors' centre
 
European Parliament
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt building
 
B-1047 Brussels
 
e-mail: Parlamentarium@europarl.europa.eu
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Általános tájékoztató az Európai Parlamentről
 
Az Európai Parlament az Unió egyetlen olyan intézménye, amelynek képviselőit az európai
polgárok közvetlenül választják. Az Unió 28 tagállamának mintegy 500 millió polgárát képviseli.
A választásokra ötévente kerül sor. A 2009 júniusában tartott választás egyben az általános
választójog alapján történő választás bevezetésének 30 évfordulója is volt. A 2014. májusi
választáson 751 képviselő jutott be a Parlamentbe.
 
1979 óta az egymást követő európai szerződések egyre több és több hatáskörrel ruházták fel
az Európai Parlamentet az európai jogszabályok és költségvetés előkészítése és elfogadása
terén. Megerősítették az EP-képviselők más uniós intézmények fölötti  politikai  ellenőrzési
jogkörét is.
 
A legtöbb uniós szakpolitika esetében az európai jogszabályokat a Parlament és a tagállamokat
képviselő Miniszterek Tanácsa hozza.
 
A Parlament tevékeny szerepet játszik a jogszabályok kidolgozásában, amelyek később az
uniós polgárok életére is jelentősen kihatnak: például a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem,
az esélyegyenlőség, a közlekedés, a munkavállalók, a tőke, a szolgáltatások és áruk szabad
mozgása, a mezőgazdaság, az energiabiztonság, a bevándorlás, a bel- és igazságügyek, az
egészségügy és a strukturális alapok tekintetében. A Parlament a Tanáccsal közösen dönt az
Európai Unió éves költségvetéséről is.
 
Az Európai Parlament évente 12 plenáris ülést tart. A képviselők a parlamenti szakbizottságok
keretében Brüsszelben tanácskoznak, ahol további plenáris ülésekre is sor kerül. A viták az
Unió valamennyi hivatalos nyelvén folynak, ebben is tükröződik a sokszínű és multikulturális, a
„sokféleségben egyesült” Unió iránti elkötelezettség.
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Tájékoztató az építészekről
 
Atelier Brückner – Építészet, kiállítástervezés és szcenográfia
 
A Parlamentárium tervezése
 
A Parlamentárium tárt karokkal fogadja a látogatókat innovatív és koreografált kiállításán. A
látogatóközpont koncepciója és terve a kiállításokat tervező német Atelier  Brückner iroda
munkája, amellyel még 2008‑ban kötött szerződést az Európai Parlament az általános tervek
elkészítésére. Az irodát 2007‑ben, egy Európa-szerte meghirdetett pályázaton választották ki.
 
A kulisszák mögött – a projekt filozófiai háttere
 
Az Atelier Brückner iroda világszerte ismert az ügyfél igényeire szabott térbeli megoldásairól,
amelyeket  a  cég  mottójának  –  „A  forma  és  a  tartalom összekapcsolása”  –  megfelelően
alakítanak ki.  A német stúdió a szcenográfia  koncepcióját,  tervezését  és kivitelezését  az
építészet  és  a  tartalom  házasításával  teszi  elérhetővé.  A  multidiszciplináris  tervezési
folyamatnak köszönhetően az életre kelt kiállítási tárgyakból csak úgy árad a bennük rejtőző
történet és az őket eredetileg körülvevő környezet.
 
„Meg  akarjuk  szólaltatni  a  tartalmat,  olyan  történeteket  szeretnénk  elmesélni,  amelyek
megindítják a látogatót és maradandó élménnyel gazdagítják emlékeiket” – nyilatkozta Uwe R.
Brückner professzor.
 
A Parlamentárium különálló miliők magával ragadó tárlatát kínálja. A kiállítás minden részét
más stílus jellemzi, amelyeket úgy választottak ki, hogy azok a lehető legjobban kifejezzék a
kiállítási tárgyakhoz kötődő történeteket és minden kiállítási darab sajátos mondanivalóját. Így
nem csak Európa bonyolult történelme és az európai szakpolitika válik érthetővé, hanem az
érzelmi megközelítésre is lehetőség nyílik. Így a látogatók az ismeretterjesztés és az interakció
világában  kalandozva  könnyebben  megérthetik  a  parlament  szerepkörét  és  politikai
intézkedéseit.
 
Alapítva: 1997-ben – referenciák széles tárháza
 
Az Atelier Brücknert 1997‑ben alapították az „Expedition Titanic” (a Titanic-expedíció) című
kiállítást követően, amely a németországi Hamburg kikötővárosában volt megtekinthető. A cég
azóta több mint 70 további projekt kivitelezésére vállalkozott:  egyebek mellett  a Frankfurti
Értéktőzsde  központi  kereskedőterme,  a  müncheni  BMW  Múzeum,  a  CERN  (Nukleáris
Kutatások Európai Tanácsa) genfi látogatóközpontja, valamint a Sanghaji Világkiállítás Állami
Rácspavilonja fűződik nevéhez.
 
A koreai Jongin‑siben található Samsung Történeti Múzeum, a Holland Tengerészeti Múzeum
Amszterdamban, illetve a Német Filmmúzeum állandó kiállítása Frankfurt am Mainban néhány
példa a cég tucatnyi folyamatban lévő projektje közül – mindegyik a stuttgarti irodában dolgozó
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interdiszciplináris tervezőcsapatok munkáját dicséri.
 
Jelenleg 70-en dolgoznak a stúdiónak, akik kilenc különböző szakmából érkeztek: vannak
közöttük építészek, díszlettervezők, belsőépítészek, fénytervezők, kommunikációs tervezők,
tervezőgrafikusok, terméktervezők, dramaturgok és művészettörténészek.
 
A vezetői testületet négyen alkotják: Shirin Frangoul‑Brückner ügyvezető, Uwe R. Brückner
professzor, Eberhard Schlag professzor és Britta Nagel. A Parlamentárium projektjével Michelle
Bühler, Britta Nagel és René Walkenhorst, az Atelier Brückner munkatársai foglalkoznak.
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