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BIJLAGE 1: NADERE INFORMATIE OVER DE KUNSTENAARS EN DE 
KUNSTWERKEN 

Locatie 1 ‒ Grossmarkthalle: buiten de hoofdingang 

De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone (*1947) is een van de voornaamste 
vertegenwoordigers van de “Arte Povera”-beweging. Zijn kunstwerk voor het hoofdgebouw is 
een weergave van een boom, een terugkerend motief in zijn werk.  

De jury is van mening dat het elegante, visueel indrukwekkende beeldhouwwerk een atmosfeer 
van nabijheid en identificatie creëert en een dialoog met het gebouw zal aangaan.  

Locatie 2 ‒ Dubbele kantoortoren: benedenverdieping aan de oostzijde van het atrium 

De Bulgaarse kunstenaar Nedko Solakov (*1957) zal een beeldhouwwerk creëren dat een 
sterke conceptuele achtergrond heeft – zoals typerend is voor zijn werk – en dat op 
humoristische, speelse en grappige wijze tot uitdrukking komt. Het beeldhouwwerk zal 
vergezeld gaan van Solakov's karakteristieke tekeningen, die direct op muren en vlakken in het 
gehele gebouw zullen worden aangebracht.  

De jury is van mening dat het werk een plaats van bezinning en verwachting zal creëren en dat 
het een katalysator zal worden om mensen aan te trekken. 

Locatie 3 ‒ Grossmarkthalle: foyer van de conferentieruimte 

De Britse kunstenaar Liam Gillick (*1964) is bekend om zijn verkenning van sociale systemen 
en hun organisaties, en deze zal ook een kenmerk vormen van zijn locatiespecifieke voorstel 
voor de ECB.  

Zijn werk zal verwijzen naar de functie van de ECB als een plaats waar met complexe input 
wordt gewerkt. Het zal een statement zijn in de universele taal van de wiskunde, en verwijzen 
naar zowel de bouwtechnische complexiteit van het gebouw als het complexe werk dat erin 
plaatsvindt.  

De jury merkte op dat het voorstel op zeer intelligente wijze het leitmotif verwerkte en goed 
samen gaat met de dimensies en het licht van de toegewezen ruimte. De jury was van mening 
dat de aspecten van vorm, stoffelijkheid en inhoud uitzonderlijk goed samenkomen in het 
kunstwerk, dat iconisch van vorm is.  


