Párizs 5 leghíresebb múzeuma
1.Louvre
2.Rodin múzeum
3.Picasso múzeum
4.Musée d’ Orsay
5.Panthéon
Párizs a múzeumok, művészek és kiállítások
városa, rengeteg múzeum található Párizsban,
ezért érdemes múzeumbérletet vásárolni.
A PARIS MUSEUM PASS /múzeumbérlet/
érvényes szinte Párizs mindenmúzeumába,
sorban állás nélkül, így elkerülhető a sokszor több
órás sorban állás.A múzeumbérlet
megvásárolható az összes múzeumban,
metróállomáson, repülőtéren.

Három formula létezik:
-2 napos pass 48 euro
-4 napos pass 62 euro
-6 napos pass 74 euro

Párizsi
Múzeumok
Katalógus, programfüzet

Louvre

Jegyek:
0-17 euro
15 euro - állandó kiállítás
Július 14.- én és minden hónap első
vasárnapján ingyenes a belépés.

A Louvre Párizs központi részén, a
Szajna jobb partján található nemzeti
múzeum, a világ egyik legismertebb és
1793 óta a francia főváros legnagyobb
kilátóhelye.
Jelenleg zajló kiállítás: The Advent of the
Artist. Eddig tart: 2021.07.15.

Nyitva tartás:
H,Sz.Cs: 9:00-18:00
P: 9:00-21:45
Keddenként, Január 1.én, Május 1.én, December
25.én Zárva!

Híres műalkotások:
-Leonardo da Vinci: Mona Lisa
-Alexandros of Antioch: Méloszi Aphrodité
-Michelangelo Buonanotti: Haldokló rabszolga
-Eugéne Delacroix: A Szabadság vezeti a népet

Rodin Museum
1919-ben nyitott meg 2 évvel Rodin halála után a
Biron Hotel épületében. Az épület története 1728ban kezdődik és több tulajdonoson keresztül végül
az állam vásárolta meg. Ami érdekes, hogy 1905től több híres művész is rendelkezett
bérleménnyel: az író Jean Cocteau, a festő Henri
Matisse, a híres táncos Isadora Duncan, a szobrász
Clara Westhoff, a költő Rainer Maria Rilke és
1908-ból Auguste Rodin is négy egybenyitott
szobát a földszinten.

Jegyek:
EU állampolgároknak a belépés 25 éves korig
ingyenes.
Állandó, ideiglenes kiállítás-10 euro

Nyitva tartás:
K-V: 10:00-17:45
Hétfőnként, Január 1.én, Május 1.én, December
25.én Zárva!

Közelgő esemény: Discovery our exhibition
Picasso-Rodin, Rodin Museum
A Paris Musée National Picasso és a Musée
Rodin dupla kiállítással állnak elő. Picasso és
Rodin témájáról.
Jegy: 0-14 euro
2021 Február 9-től Július 18.-ig.

A múzeum Rodin kezdeményezésére jött létre.
Amikor az állam megvásárolta a Biron Hotelt, akkor minden alkotását és
magángyűjteményét a francia államnak
adományozta azzal a kitétellel, hogy művei
számára állandó múzeumot létesítenek és ő
egész életében a hotelben élhet, alkothat.
A múzeumban Rodin 6600 szobra, nyolcezer
rajza, ugyanennyi régi fényképfelvétel és
további hétezer más műalkotás, amelyet Rodin
élete során összegyűjtött látható.

Híres műalkotások:
-Anguste Rodin: The Kiss
-Anguste Rodin: The Thinker

Picasso Museum
A Marais negyedben álló múzeum egy barokk
épületben található. A múzeum, amely 1985-ben
nyitotta meg kapuit 2009 augusztus 23.-án
bezárt és 2013 végéig nem fogadott vendégeket.

Jegyek:
Felnőtt: 5680 ft
Gyerek(0-17 éves korig): 1600 ft
Junior(18-25 éves korig): 3980 ft
Senior(65 év felett): 3980 ft

Közelgő esemény: Discovery our exhibition
Picasso-Rodin, Picasso Museum
A Paris Musée National Picasso és a Musée Rodin
dupla kiállítással állnak elő. Picasso és Rodin
témájáról.
Jegy: 0-14 euro
2021 Február 9-től Július 18.-ig.

Nyitva tartás:
A múzeum átmenetileg zárva van!
Híres műalkotások:
-Pablo Picasso: Self-Portrait
-Pablo Picasso: Celestina
-Pablo Picasso: Mezítlábas lányka
-Georges Braque: Still Life with a Bottle
-Henri Rousseau: Self-Portrait of the Artist with
a Lamp

Musée d’ Orsay
A Musée d’ Orsay - Orsay Múzeum az 1871-ben
lerombolt Palais d’ Orsay helyén épült. Victor
Laloux tervei alapján eredetileg vasútállomásnak
készült a Gare d’ Orléans épülete az 1900-as
világkiállításra. A múzeum 1986-ban nyitotta
kapuit. A múzeum a 19.század nagy művészei
alkotásainak ad helyet.

Jegyek: 0-11 euro
- 8,5 euro minden nap 16:30-tól, kivéve
csütörtökön, mert ott 18:00 időponttól 8,5
euro a jegy.
- EU állampolgároknak a belépés 25 éves korig
ingyenes.

Nyitva tartás:
A múzeum átmenetileg zárva van!
Az átmeneti zárás előtti nyitva tartás:
K, Sz, P, Szo, V: 9:30-18:00
Cs: 9:30-21:45
Hétfőnként, Január 1.én, Május 1.én, December
25.én
Zárva!

Most zajló esemény:
Girault de Prangey- Photographer
Eddig: 2021.03.14.
Híres műalkotások:
-Gustave Courbet: A világ eredete
-Vincent van Gogh: Önarckép
-Vincent van Gogh: Night Over the Rhone
-Édouard Manet: Olympia
-Claude Monet: A szarka

The Origins of the World. The Invention of
Nature in the Century of Darwin.
Eddig: 2021.05.02.
Laurent Grasso
Eddig:2021.05.02.
Közelgő esemény:
Swiss Modernities 2021.03.02. 2021.06.27.

Panthéon
Eredetileg templomnak készült, a súlyos
betegségből felépülő XV.Lajos francia király
utasítására, Párizs védőszentjének, Szent
Genovévának a tiszteletére. A munkálatok 1758ban kezdődtek az udvari építész, Jacques
Soufflot irányításával. Anyagi gondok miatt az
építmény csak XVI.Lajos idejében,1790-ben
készült el.

Pár évvel a Panthéon felépülése után tört ki a
Francia Forradalom. Ekkor változtatták át
mauzóleummá; Franciaország hőseit temették
ide, akik az életüket áldozták a szabadságért
vagy valami fontosat tettek az országért.

Nyitva tartás:
H-V: 10:00-18:30

A Panthéon Párizsban, a Quartier latinben álló, a
18. század második felében emelt, nagyszabású
klasszicista épület.

A Panthéon építészetileg a párizsi Louvre
oszlopsorát és a londoni Szent Pálszékesegyház kupoláját ötvözi gótikus szerkezeti
megoldásokkal. A korinthoszi oszlopokból álló
csarnok nagyon hasonlít a római Pantheon
hasonló szerkezeti egységére. A görögkereszt
alakú templom 110 méter hosszú és 84 méter
széles, kupolája 85 méter magas.

A kupola 85 méter magas. Ez inspirálta Léon
Foucault-t egyik első kísérletére a 19. század
közepén, amikor egy 65 m inga hosszú
segítségével bizonyította a Föld forgását. Ma ez
az inga a Musée des Arts et Métiers-ben
(Művészetek és mesterségek múzeuma) van
kiállítva, de egy másolat látható a Panthéonban
is. 1906-tól 1922-ig Rodin híres szobra, A
Gondolkodó itt volt felállítva.

A földalatti kriptában számos közismert francia
írót, költőt és tudóst helyeztek végső
nyugalomra. Köztük van például Soufflot, az
építész, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, JeanPaul Marat, Victor Hugo, Louis Braille, Émile
Zola és Marie Curie, az egyetlen nő, akit saját
érdemei miatt temettek el itt.

