
Μουσεία στον Κόσμο

      
  ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ  
    
  ΑΙΓΥΠΤΟΣ  
    
  Αιγυπτιακό Μουσείο , Κάιρο   [  Αν το επίσημο site δεν ανοίγει, δείτε εδώ  (ένα παρεμφερές site) . ]   
    
  ΑΥΣΤΡΙΑ   
    
  Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης ,  Βιέννη   Συλλογές έργων τέχνης απ' όλο τον κόσμο, από την εποχή της  αυτοκρατορίας των Αψβούργων  
    
  ΒΡΕΤΑΝΙΑ   
    
  Βρετανικό Μουσείο ,    Λονδίνο   
    
  Βρετανικό Μουσείο  Δείτε τα εκθέματα του Βρετανικού Μουσείου από την αρχαία  Ελλάδα.  
    
  Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ,  στην πλατεία Τραφάλγκαρ   Μια από τις πλουσιότερες συλλογές ευρωπαϊκής  ζωγραφικής, από τον όψιμο Μεσαίωνα ως τον Μεταϊμπρεσσιονισμό.  
    
  Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων  της  μαντάμ Τυσσώ (ή "Τισό", αν αγαπάτε...), Λονδίνο  
    
  ΓΑΛΛΙΑ   
    
  Μουσείο Λούβρου , Παρίσι    30.000 εκθέματα (αρχαιολογικά ευρήματα, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά) από την  γέννηση των αρχαίων πολιτισμών της Μεσογείου έως την σύγχρονη  εποχή.  
    
  Μουσείο Ορσέ , Παρίσι    Επισκεφθείτε το, όχι μόνο για τα εκθέματά του,  αλλά και για το ίδιο το κτήριο  (στεγάζεται στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού - ένα πανέμορφο κτήριο  με καταπληκτικό φυσικό φωτισμό από την γυάλινη οροφή του)!  
    
  Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού , Παρίσι    Κέντρο κουλτούρας, με ποικίλες δραστηριότητες και εκθέσεις  
    
  Μουσείο Μπρανλύ , Παρίσι    Καταπληκτικό μουσείο λαϊκών πολιτισμών από την Αμερική, την Αφρική και την Ασία.  Πολύ μοντέρνο μουσείο και πολύ ενδιαφέρον. Αν βρεθείτε στο Παρίσι, μην το  αγνοήσετε!  
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http://www.egyptianmuseum.gov.eg/
http://homepage.powerup.com.au/%7Eancient/museum.htm
http://www.khm.at/en/kunsthistorisches-museum/
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.britishmuseum.org/the_museum/departments/greek_and_roman_antiquities/galleries.aspx
http://www.nationalgallery.org.uk/
http://www.madametussauds.com/london/
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.musee-orsay.fr/en/home.html
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Accueil.nsf/Document/HomePage?OpenDocument&amp;L=2
http://www.quaibranly.fr/en/accueil.html
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  ΓΕΡΜΑΝΙΑ   
    
  Νήσος των  Μουσείων , Βερολίνο   Πέντε μνημειώδη μουσεία,  κτισμένα στο νησί του ποταμού Σπρέε, στο κέντρο του Βερολίνου  
    
  Η.Π.Α.   
    
  Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης  Από τα σημαντικότερα μουσεία των Η.Π.Α. με περισσότερα από 3  εκατομμύρια έργα τέχνης, διαφόρων εποχών και πολιτισμών  
    
  Μουσείο  Μοντέρνας Τέχνης Νέας Υόρκης (ΜοΜΑ)  Πλούσια  συλλογή από πίνακες, γλυπτά, φωτογραφίες, αντικείμενα design,  κλπ.  
    
  ΙΣΠΑΝΙΑ   
    
  Μουσείο Πράδο , Μαδρίτη   Έργα  τέχνης από τον 12ο έως τον 17ο αιώνα  
    
  ΙΤΑΛΙΑ   
    
  Μουσεία του  Βατικανού , Ρώμη   Κτηριακό σύμπλεγμα με  αγάλματα και έργα τέχνης, αλλά και με ιστορικούς χώρους όπως η Καπέλα  Σιξτίνα.  
    
  Πινακοθήκη  Ουφίτσι , Φλωρεντία   Μια από τις  σημαντικότερες συλλογές έργων τέχνης της Αναγέννησης  
    
  ΟΛΛΑΝΔΙΑ  
    
  Κρατικό Μουσείο Άμστερνταμ  Κατά κύριο λόγο, συλλογές πινάκων Ολλανδών ζωγράφων  
    
  Μουσείο Βαν Γκογκ ,  Άμστερνταμ    Μουσείο αφιερωμένο στον μεγάλο Ολλανδό ζωγράφο Βίνσεντ Βαν  Γκογκ  
    
  ΡΩΣΙΑ   
    
  Πινακοθήκη  Τρετιάκωφ ,  Μόσχα  Σημαντικό μουσείο με περισσότερα από 130.000 εκθέματα, αναφερόμενα  στην ιστορία της ρωσικής τέχνης από τον 11ο αιώνα μέχρι την σύγχρονη  εποχή  
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http://www.smpk.de/
http://www.metmuseum.org/
http://www.moma.org/
http://www.museodelprado.es/en/
http://mv.vatican.va/
http://www.uffizi.com/
http://www.rijksmuseum.nl/index.jsp?lang=en
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp
http://www.tretyakovgallery.ru/en/
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  Μουσείο Ερμιτάζ  Πετρούπολη,  Ρωσία   Χιλιάδες έργα τέχνης (πίνακες, γλυπτά, έπιπλα, κοσμήματα, κλπ.) από την  αρχαιότητα έως την σημερινή εποχή.  
      

  

 3 / 3

http://www.hermitagemuseum.org/html_En/index.html

