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Ето ни отново!

Ще започнем втори тур на

разходката ни в музеи с един въпрос: 

Знаете ли кой е проектирал стъклените 
пирамиди пред музея Лувър, в Париж?

Заедно ще научим!



Франция – Лувър – най – известната галерия



За пръв път, сградата на Лувър е 
отворена като музей през далечната 

1793 година

Пирамидата от метал и стъкло 

пред Лувъра се превръща в 

символ на модерния период на 

музея и вече се възприема от 

самите французи за емблема на 

съвременен Париж.



Дете 

статуя от мрамор

Наполеон

на похода Сен Бернар
Лувър



Испания

Музеят на Пикасо в Барселона



Испания – Музеят Прадо е открит на 
19 ноември 1819 г. като Кралски музей на живописта



Германия  – Музеят Пергамон –
древна съкровищница в центъра на Европа

Уникалният музей, който е част от културно-
историческото богатство на ЮНЕСКО, включва три 
отдела – Античност, изкуство на Близкия изток и 
ислямско изкуство.



Музеят на BMW в Мюнхен

е една от 
атракциите в града 
и е сред музеите, 
които са 
препоръчвани да 
се видят. 

Харесван е не 
само от 
почитателите на 
автомобилите….



Германия 

Музеят на хлебната култура (на немски: Museum der Brotkultur)

• С културно-историческата си 
книга „Шест хиляди години 
хляб“, Хайнрих Едуард Якоб 
доказва, че историята на хляба 
е частично история на 
човечеството“.

• Вили Айзелен и синът му 
Херман Айзелен започват през 
1952 г. да събират всичко, 
свързано с темата „хляб“ и през 
1955 г. създават първия музей 
на хляба в света в гр. Улм.   



Има и странни музеи

Музеят на НЛО се намира в една 
от небезизвестните пещери в 
областта Кападокия, Турция.

.

Музей на вещерството

Но те са рядкост!!!
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Помните ли въпроса, който ви зададохме в началото на 
тази разходка?

20-метровата конструкция, изработена от стъкло и 
метал, и е първият европейски проект на Яу Мин Пей.     

Любопитното в житейската история на този знаменит 
творец е, че той е син на известен китайски банкер, но решава да 
напусне родината си през 1935 г. и заминава за САЩ. Завършва 
архитектура в Масачузетския технологичен институт и 
университета Харвард. През 1948 г. започва работа като 
строителен предприемач в Ню Йорк, а през 1955 г. създава 
собствена строителна фирма. Напуска този свят на 17 май 2019 г., 
на 102, като знаменитост на модернизма.

В трети тур ще се докоснем до музеи в необятна Русия, в

Златна Прага, слънчева Полша и приказна Виена, в Австрия. 

Елате с нас!


