
PARYŻ: NIEZNANE MUZEA W ZASIĘGU RĘKI

Z historycznego punktu widzenia Francja jest jednym z
najpiękniejszych krajów w Europie. Do stolicy kraju – Paryża,
każdego roku przyjeżdża około 42 miliona turystów, co czyni go
trzecim najchętniej odwiedzanym miastem na świecie. Niestety
większość turystów ciągle powraca do tych samych, najbardziej
znanych miejsc, często pomijając inne te mniej znane. Warto przy
tym podkreślić, że miasto to posiada bardzo wiele wspaniałych

muzeów, a kilka z nich przedstawiamy poniżej.

 

Muzea Sztuk Pięknych

Jeśli jesteś miłośnikiem sztuki, a długie kolejki do Luwru Cię przerażają, to z pewnością możesz
odwiedzić Muzeum Jacquemart-Andre. Jest to niewielkie muzeum z wielką kolekcją włoskich
malowideł, na która składają się między innymi dzieła Berniniego i Botticelliego. Założycielami
obiektu byli bankier Edouard Andre i żołnierz Neile Jackquemart, którego żona była wielką
miłośniczką sztuki i inspiracja do powstania tak wspaniałego muzeum.

Innym godnym uwagi obiektem muzealnym w Paryżude l’Orangerie, jedno z największych na świecie
repozytorium impresjonistów i post-impresjonistów oraz dzieł renomowanych malarzy, takich jak
chociażby Monet, Matisse, Cezanne, czy Picasso. Muzeum znajduję w pobliżu Place de la Concorde.

Muzea Popkultury

Jeśli preferujesz bardziej unikalny rodzaj muzeów, z pewnością powinieneś się udać do Muzeum du
Fumeur lub Muzeum Palenia. Jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce przedstawiające historyczną
kolekcję elementów związanych z paleniem. Mowa tu głównie o rzeźbionych, drewnianych rurkach,
czy fajkach wodnych. Można też wybrać wycieczkę przedstawiającą najnowszą historię palenia.

Jeśli Twoje zainteresowania krążą bardziej wokół muzyki, to można złożyć wizytę w obiekcie
poświęconym twórczości Edith Piaf, gdzie znajdują się liczne zdjęcia, ubrania i listy artystki. Choć
wstęp do tego muzeum jest bezpłatny, to wymaga uprzedniej rezerwacji.

Muza historii naturalnej

Nie wszystko we Francji dotyczy historii lub sztuki. Jednym z najbardziej interesujących obiektów
niezwiązanych z tymi tematami jest Muzeum Dupuytrena, które przedstawia najdziwniejsze
przypadki anomalii anatomicznych, takich jak choroby i wady wrodzone. Założycielem muzeum jest
chirurg Guilaume Dupuytren.

Inne muzeum historii naturalnej znajduje się w Galerie de l’Evolution. Muzeum to poświęcone jest
różnorodności fauny na Ziemi. Ten fantastyczny obiekt znajduje się przy rue Geoffroy Saint Hilaire i
pozwala na poznanie wielu faktów dotyczących zagrożonych gatunków i procesu ewolucji.
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