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ANEXO 1: MAIS INFORMAÇÃO SOBRE OS ARTISTAS E AS OBRAS 

Local 1 ‒ Großmarkthalle: em frente à entrada principal 

O artista italiano Giuseppe Penone (*1947) é um dos expoentes do movimento “Arte Povera”. 
A obra que produziu para o novo edifício do BCE consiste numa representação de uma árvore, 
um motivo recorrente no seu trabalho.  

O júri considerou que a escultura elegante e visualmente impressionante cria uma atmosfera de 
proximidade e identificação e estabelece um diálogo com o edifício.  

Local 2 ‒ Torre dupla de escritórios: rés do chão, ala leste do átrio 

O artista búlgaro Nedko Solakov (*1957) concebeu uma escultura com um enquadramento 
concetual forte, como é típico na sua abordagem, concretizado de forma divertida e inteligente. 
A escultura é acompanhada de desenhos característicos de Solakov, traçados diretamente em 
várias paredes e superfícies do edifício.  

Na ótica do júri, a obra cria um local de reflexão e expectativa, catalisando o interesse das 
pessoas. 

Local 3 ‒ Großmarkthalle: átrio do centro de conferências 

O artista britânico Liam Gillick (*1964) é conhecido pela exploração que faz dos sistemas 
sociais e respetivas organizações, elemento também presente no projeto criado 
especificamente para o BCE.  

A instalação do artista remete para o papel do BCE como local onde são trabalhadas 
informações complexas. Recorrendo à linguagem universal da matemática, alude tanto à 
complexa engenharia do edifício como à complexidade do trabalho nele desenvolvido.  

O júri destacou que o projeto aborda o leitmotiv de modo muito inteligente, adaptando-se bem 
às dimensões e à luz do local designado. Considerou ainda que os aspetos da forma, 
materialidade e conteúdo estão extremamente bem conjugados na obra, visualmente icónica. 


