BILAGA 1: MER INFORMATION OM KONSTNÄRERNA OCH DERAS VERK
Plats 1 – Grossmarkthalle: utanför huvudbyggnaden
Den italienske konstnären Giuseppe Penone (f. 1947) är en av de främsta företrädarna för
”Arte Povera”-rörelsen. Hans verk för den nya huvudbyggnaden föreställer ett träd, vilket är ett
återkommande motiv i hans arbete.
Juryn anser att den eleganta och visuellt effektfulla skulpturen kommer att skapa en atmosfär av
närhet och identifikation och stå i dialog med byggnaden.
Plats 2 – dubbeltornet: bottenvåningen i den östra delen av atriumet
Den bulgariske konstnären Nedko Solakovs (f. 1957) skulptur kommer att ha en stark
konceptuell bakgrund – vilket är typiskt för hans arbetssätt – och ett uttryck präglat av humor,
lekfullhet och kvickhet. Förutom skulpturen kommer Solakovs karakteristiska teckningar att
målas direkt på väggar och ytor runt hela byggnaden.
Juryn menar att detta verk kommer att skapa en plats för eftertanke och förväntan och en
samlingspunkt till vilken människor dras.
Plats 3 – Grossmarkthalle: foajén till konferenslokalerna
Den brittiske konstnären Liam Gillick (f. 1964) är känd för att utforska sociala system och hur
de är organiserade och detta kommer även att vara ett inslag i hans specialutformade verk för
ECB.
Hans arbete kommer att referera till ECB:s funktion som en plats där komplex information
omsätts i praktiska beslut. Verket ska vara en framställning av matematikens universella språk
och både referera till den komplicerade ingenjörskonst som ligger bakom själva byggnaden och
det komplexa arbete som ska utföras inuti den.
Juryn kommenterade att förslaget tar upp ledmotivet på ett mycket intelligent sätt och passar väl
in med tanke på den avsedda lokalens dimensioner och ljuskällor. Den anser att form, material
och innehåll sammanstrålar på ett utomordentligt bra sätt i detta verk med dess ikoniska
utformning.
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