
Louvre 

-Az épületet  el?ször er?dítménynek építet ték, majd a 16-ik században kastély let t  
bel?le, végül 1793-ban Múzeumként  nyitot ta meg kapuit .

-Leghíresebb kiállítot t  m?ve a Mona Lisa. A kép 1913. december 12-én Firenzében 
került  el?. Méreteit  tekintve sokkal kisebb mint  azt  az emberek gondolnák, alig 

nagyobb, m int  egy A2-es méret? papír lap.
-A múzeumban található kb. 7500 festmény.

-A Da Vinci-kód cím? filmb?l, amit  m indenkinek ajánlok f igyelmébe, jól ismert  üveg 
Piramis 1989-ben épült . Városi legendák szeint  pontosan 666 ilyen alkotórészb?l 
épült , ám ezt  még senki nem bizonyítot ta, m ivel m inden számolásnál más-más 

adat  jön ki.
-A múzeumban napi szinten kb. 15000 látogatót  számolnak.

-Végül de nem utolsó sorban, saját  szelleme van, akit  Belfegor néven ismer a világ.

-A Louvre Pár izs kult úrális szim bólum a, a legnagyobb 
m úzeum .
-Megér i sok  id?t  fordít ani és elm erülni a m ?vészet  
vi lágába.
-Évent e 9 m il l ió lát ogat ót  vonz, a m úzeum nak t öbb t ár lat a 
is lát hat ó.
-A graf ika kedvel?knek  külön részleg is foglalkozik  ezzel az 
irányzat t al.



Rodin múzeum

-1919-ben Rodin halála 
után 2 évvel nyílt  meg.

-A látogatási 
élményfokozásban 
hatalmas dolognak 
számít , hogy megnövelték 
a beáradó természetes 
fény mértékét , plusz 
emellet t  mesterségesen 
is megvilágítanak 
egyenként  minden m?vet .

-Rodin legjelent?sebb, leghíresebb alkotásai, mint 
a Csók, a Gondolkodó,  a Pokol kapuja mellett 
van egy példány a Calais-i polgárokból.
-A hotelen kívül a kert is gyönyör?.

-Legalább 1 napos program  a Robin  
m úzeum , de m inden pi l lanat a m egér i .



Picasso-múzeum

-1985-ben nyílt, egy barokk épületben.
-2014. október 25-én Pablo Picasso 
születésnapján nyitották meg újra.

-A múzeum 3 
útvonalon és 37 
termen keresztül 
id?rendeben és 
tematikusan 
vezet végig 
Picasso 
korszakain a 
kezdetekt?l a 
halála el?tti 
id?szakig

-Itt is 
megtekinthet?ek a 
m?vész 
magángy?jteményének 
darabjai, Degas, 
Cézanne, Mal isse, 
Braque alkotásai 
Picasso saját 
m?veivel együtt 
katak helyet.
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