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ANEXA 1: MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ARTIȘTI ȘI DESPRE 
LUCRĂRILE DE ARTĂ 

Spațiul 1 ‒ Grossmarkthalle: exteriorul clădirii principale 

Artistul italian Giuseppe Penone (*1947) este unul dintre reprezentanții de frunte ai mișcării 
„Arte Povera”. Lucrarea pe care a conceput-o pentru noul sediu va consta într-o reprezentare a 
unui arbore, motiv recurent în opera sa. 

Juriul consideră că sculptura elegantă, cu aspect frapant, va crea o atmosferă de proximitate și 
de identificare și va intra în dialog cu clădirea. 

Spațiul 2 ‒ Turnul dublu de birouri: parterul din partea de est a atriumului 

Artistul bulgar Nedko Solakov (*1957) va crea o sculptură cu un fundal conceptual puternic – 
tipic pentru abordarea sa –, exprimat de o manieră umoristică, ludică și ingenioasă. Sculptura 
va fi însoțită de desenele caracteristice ale lui Solakov, realizate direct pe pereți și pe suprafețe 
din clădire. 

Juriul consideră că lucrarea va da naștere unui loc de reflecție și de anticipare, devenind un 
catalizator pentru atragerea oamenilor în spațiul respectiv. 

Spațiul 3 ‒ Grossmarkthalle: foaierul zonei de conferințe 

Artistul britanic Liam Gillick (*1964) este notoriu pentru explorarea sistemelor sociale și a 
organizării acestora, trăsătură care se regăsește și în propunerea concepută special pentru 
sediul BCE. 

Lucrarea sa va face trimitere la funcția BCE de loc în care se operează cu date complexe și va 
fi o declarație în limbajul universal al matematicii, sugerând atât complexitatea inginerească a 
clădirii, cât și activitatea complexă care se va desfășura în interiorul ei. 

Juriul a evidențiat faptul că propunerea relua leitmotivul cu multă inteligență, rezonând în mod 
armonios cu dimensiunile și luminozitatea spațiului desemnat. Juriul consideră că aspectele 
formei, materialității și conținutului se îmbină foarte bine în această lucrare, iconică prin forma 
sa. 


