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Parlamentárium 
 Ablak az európai demokráciára  
 
Az Európai Parlament új Látogatóközpontja - a Parlamentárium - október 14-én, 10 
órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség elıtt. Európa legnagyobb parlamenti 
látogatóközpontjaként ez az elsı olyan kiállítás, amelynek anyaga egyszerre 23 
nyelven áll rendelkezésre. A kiállításon a polgárok, helyi lakosok és turisták 
interaktív multimédiás eszközök segítségével kivételes bepillantást nyerhetnek az 
Európai Parlament és más európai intézmények mőködésébe. 
 
 
 
" Az Európai Parlament Látogatóközpontja fantasztikus utazást kínál Európa 
szívébe, az egyetlen közvetlenül választott európai uniós intézmény központjába, 
ahol milliók életét befolyásoló döntések születnek. A Parlamentárium 
kategóriájának legmodernebb kiállítóközpontja. A magas szintő technológiának és 
az interaktív kiállításoknak köszönhetıen a látogatók izgalmas túrát tehetnek az 
EU 23 nyelvének bármelyikén. Ennél is fontosabb azonban, hogy a kiállítás 
bemutatja, milyen hosszú utat járt be Európa, amely túlélt két világháborút, 
egyesítette a megosztott kontinenst, és amelyet most egy közös politikai eszme 
kapcsol össze. Meggyızıdésem, hogy ez a közös eszme sikert arat és 
gyızedelmeskedik a kihívások felett, melyekkel ma nézünk szembe." 

 
Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke 

  
 
 
 
"A Parlamentárium arra ösztönzi a látogatókat, hogy megtapasztalják az európai 
politikai életet és légkört, így keltve életre Európát. A látogatóközpont egyedülálló 
lehetıséget kínál azáltal, hogy közel hozza a látogatókhoz az európai polgárok 
által közvetlenül megválasztott európai parlamenti képviselıket, valamint 
tájékoztatást nyújt a képviselık munkájáról és változatos tevékenységérıl. A 
Parlamentárium tehát fontos szerepet játszik az európai demokrácia mőködésének 
bemutatásában." 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, az Európai Parlament alelnöke 
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A sajtóanyag tartalma:  

 
• Bevezetés: A legújabb lehet ıség az Európai Parlament 

felfedezésére.  

• Szerepjáték  

• Számok és tények 

• Általános tájékoztató az Európai Parlamentr ıl 

• Tájékoztató az építészekr ıl  

• Kapcsolattartó 
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Bevezetés 
 

A legújabb lehet ıség az Európai Parlament 
felfedezésére 
 
A Parlamentárium – az Európai Parlament Látogatóköz pontja – október 14-én nyitja 
meg kapuit a nagyközönség el ıtt.  A látogatók a pazar multimédiás eszközök 
segítségével betekinthetnek az európai parlamenti e semények s őrőjébe, és láthatják, 
hogyan zajlik a döntéshozatal, valamint a döntések hogyan befolyásolják 
mindennapi életüket. A gyerekek és feln ıttek egyaránt újszer ő módon, szórakozva 
ismerkedhetnek meg az európai politikával.  
 
A Parlamentárium Európa legnagyobb parlamenti látogatóközpontja lesz, a világon az elsı 
olyan kiállítás, amelynek anyaga egyszerre 23 nyelven áll rendelkezésre. A látogatók az 
interaktív multimédiás képernyıkön keresztül kapcsolatba léphetnek a politikusokkal, 
háromdimenziós térkép segítségével virtuális körutat tehetnek Európában, megtudhatják, 
hogy mi mindent tett az Európai Unió az egyes országokért a kezdetektıl napjainkig, 
valamint ismereteket szerezhetnek az Európai Parlament szerepérıl és sok más egyébrıl 
is. 
 
Parlamentárium: Európa a hét minden napján nyitva t art  
  
A Parlamentárium a brüsszeli uniós székhely egyetlen olyan része, amelyet a hét bármely 
napján bárki belépı nélkül látogathat. 
 
A Parlamentárium révén az Európai Parlament igyekszik mozgalmasabbá tenni az európai 
negyed hétköznapjait, és ismét megerısíti, hogy nyitni kíván a nagyközönség felé. Az új 
látogatóközpont családbarát hely, Belgiumból és külföldrıl érkezı felnıttek és gyermekek 
elıtt egyaránt nyitva áll.  A központ arra is törekszik, hogy csoportos iskolai látogatások 
célpontjává váljon, megfelelı környezetet biztosítva ahhoz, hogy a gyerekek 
megismerkedhessenek a politika világának egyik fontos részével.      
 
A Parlamentárium egy valóságos „európai kampusz" elsı alapköve. A Parlament szándéka 
hosszú távon az, hogy egy városi turistaösvényt alakítson ki, amely tájékoztató és oktató 
barangolásokat kínál a látogatóközpontba, az Infopointba, az EP Belgiumi Tájékoztatási 
Irodájába és a késıbbiekben nyíló Európai Történelem Házába.     
 
 
A Parlamentáriumról dióhéjban 
 
Körpanorámás vetítés a plenáris ülésteremr ıl 
A látogatás során a nézık egy digitális, körpanorámás, térhatású képernyın tekinthetik 
meg a plenáris üléstermet. Itt megismerhetik, hogy hogyan születnek a döntések az 
Európai Parlamentben, és többet is megtudhatnak azokról, akik a szálakat mozgatják: a 
parlamenti képviselıkrıl, az Unió demokratikusan választott képviselıirıl. 
Belehallgathatnak a vitákba, bepillanthatnak a szavazás eseményeibe, és az egyszerre 
tanulságos és magával ragadó vetítés segítségével végigkalauzolják ıket a jogalkotási 
folyamat egészén. Egy érintıképernyın keresztül elérhetı alkalmazás révén pedig még 
többet megtudhatnak az EP-képviselıkrıl. 
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Virtuális körút Európában 
A látogatók virtuális körutat is tehetnek Európában, és megtudhatják, hogy mi mindent tett 
az Európai Unió az egyes országokért a kezdetektıl napjainkig. Az „utazás” során az is 
bemutatásra kerül, hogy noha minden tagállam különbözı, politikai érdekük közös. A 
„Ground of stories” (Történetek terepe) európai sétára hív – ehhez egy több mint 90 
interaktív pontot tartalmazó 200 m2-es Európa-térkép áll rendelkezésre. A multimédiás 
tárlatvezetıként szolgáló mobil képernyık segítségével a látogatók az ıket érdeklı 
országba vagy régióba látogathatnak el.  
 
Ugyanebben a teremben a látogatók megcsodálhatják a mennyezetre erısített 
háromdimenziós fényinstallációt, amely a különbözı közvélemény-kutatások eredményeit 
váltakozva bemutató, háromdimenziós Európa-térkép. Ez a világ egyik legnagyobb 
fényinstallációja.  
 
Szerepjáték iskolások számára 
A Parlamentárium multimodális szerepjátékot is kínál középiskolai diákcsoportok számára. 
A játék lehetıséget nyújt arra, hogy a résztevık az EP-képviselık bırébe bújva 
megismerkedjenek az európai jogszabályok elfogadásához vezetı lépésekkel. A játék a 
14–16 éves korosztály számára készült, és egyszerre akár 32 fı is részt vehet benne.  
 
Videoüzenetek az európai parlamenti képvisel ıktıl… 
Kik a mi képviselıink? Mit képviselnek? Miért lépnek szövetségre az Európai Parlament hét 
képviselıcsoportjában? A látogatók választ kaphatnak ezekre a kérdésekre több interaktív 
installáció és a 736 megválasztott képviselı üzenetét magába foglaló videofal 
segítségével. 
 
... és az európai polgároktól 
A látogatók meghallgathatják az Unió különbözı országaiban élı emberek beszámolóit is. 
A kiállítás „Daily Life” (Mindennapok) címő részében 54 európai polgár mesél arról, hogy az 
Unió és az uniós politika hogyan befolyásolta életét, munkáját és terveit.  
 
Interaktív szavazóprogram: „Ön dönt” 
Az installációk között található az „Ön dönt” program is. Az interaktív szavazóprogram 
segítségével a látogatók bepillantást nyerhetnek a Parlamentben tárgyalt politikai 
kérdésekbe, szavazatukat pedig összehasonlíthatják a többi látogatóéval.    
 
Idıutazás 
A kiállítás rövid idıutazást is kínál 150 ikonikus kép és az Európa arcát megváltoztató, 
sorsfordító eseményeket bemutató számos történelmi dokumentum segítségével. 
 
Gyakorlati tudnivalók 
Az Európai Parlament Látogatóközpontja október 14-én, 10 órakor nyitja meg kapuit a 
nagyközönség elıtt. ÍA központ évente várhatóan 450 000 látogatót fogad majd, és hétfı 
délelıtt kivételével a hét minden napján nyitva tart. A belépés és a 23 nyelven 
rendelkezésre álló multimédiás tárlatvezetı kölcsönzése ingyenes. A létesítmény minden 
része elérhetı a fogyatékkal élık számára is. A központban EP ajándéktárgyakat árusító 
bolt, valamint büfé, pelenkázóhelyiség és ruhatár is mőködik. 
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Szerepjáték 
 
Parlamentárium: Bújj bele egy európai 
parlamenti képvisel ı bırébe!  
 
A Parlamentárium középiskolás látogatói szerepjáték keretében villámgyorsan 
megtanulhatják, hogyan mőködik a demokratikusan választott európai testület. A diákoknak 
egy EP-képviselı bırébe bújva kell tárgyalniuk diáktársaikkal, hogy közösen megalkossák 
az európai polgárok mindennapjaira kihatással lévı európai jogszabályokat.  
 
A játék során felfedezik, hogy hogyan jönnek létre az európai jogszabályok, és kik vesznek 
részt az eljárásban. A játékosokra – akárcsak az igazi EP-képviselıkre – erıs nyomás 
nehezedik: szövetségeket kell kötniük, meg kell védeniük álláspontjukat a politikai vitákban, 
politikai tárgyalásokat kell folytatniuk más intézményekkel, és döntéseikrıl tájékoztatniuk 
kell a sajtót. A diákok így képet kaphatnak a kompromisszum mővészetérıl, amely az 
európai politika sikeréhez elengedhetetlenül szükséges.  
  
A játék során a játékosok szakértıkkel, lobbicsoportokkal és más érdekelt felekkel is 
kapcsolatba kerülnek, és gyors döntéseket kell hozniuk arról, hogy a találkozókon felmerülı 
információk közül melyik a leglényegesebb. A nyelvek sokfélesége csak növeli a kihívást.   
 
A játéknak több mint 300 virtuális szereplıje van, akiket a 27 uniós tagállamból származó 
színészek alakítanak. A játék forgatókönyve több mint 250 oldal és 23 nyelven érhetı el (az 
összes nyelvi változat együttesen több mint 5750 oldalt tesz ki).    
 
A játék idıtartama két és fél óra. Egy csoportnak legalább 16 fıbıl kell állnia, és legfeljebb 
32 fıs lehet. A részvétel ingyenes. A játék maradéktalan élvezetéhez az ideális életkor 14–
16 év. 
 
Hasonló szerepjátékok már nagy sikert arattak Dániában, Svédországban és Norvégiában.  
 
Elızetes bejelentkezés a parlamentarium@europarl.europa.eu e-mail címen, szeptember 
15-tıl pedig a következı internetes oldalon: www.europarl.europa.eu/visiting 
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Számok és tények 
 
Általános tudnivalók:  
 
– Alapterület:  mintegy 5400 m², amelybıl a kiállítási terület 2890 m²-t foglal el. Ez a 
legnagyobb parlamenti látogatóközpont Európában, és a washingtoni Capitolium 
látogatóközpontja után a második legnagyobb ilyen az egész világon.   
 
 
– Nyelv:  Ez a világon az elsı olyan kiállítás, amelynek anyaga egyszerre 23 különbözı 
nyelven is elérhetı. A látogatók multimédiás tárlatvezetı készüléket kapnak, amelynek  
segítségével valamennyi installáció mellett részletes információkat olvashatnak, és rövid 
filmrészleteket tekinthetnek meg az általuk kiválasztott nyelven.   
 
– Várható látogatottság:  A központ évente 450 000 látogatóra számít. 
 
– Költségek:  Mintegy 21 millió euró, a tervezés és a tartalom 23 nyelven történı 
elıállításának költségeivel együtt. 
            Összehasonlításképpen: 
            – Musée Tintin: 15 millió euró, alapterülete 3500 m²  
            – Az osztrák parlament látogatóközpontja: 6 millió euró, alapterülete 700 m² 
           – Az Egyesült Államok Kongresszusának látogatóközpontja: 421 millió euró, 
alapterülete 53 800 m²  
 
– A projekt megvalósításának id ıtartama:  hat év 
 A központ létrehozásáról szóló döntés: 2005. július 
 Belsıépítészeti és kiállítási tervpályázat: 2007 tavasza 
 A nyertes pályázó kiválasztása: 2008. január 
 Megnyitó: 2011. október 
 
– A „Parlamentárium” elnevezés eredete:   

parlamentum (latin) = megbeszélés, tanácskozás 
-árium (latin) = meghatározott cselekvés helyét jelölı képzı 

 
– Kiállítások:  Állandó és idıszaki kiállítások. Az elsı idıszaki kiállítás az „Így készült” a 
látogatóközpont. 
 
– Az általános tervet és a koncepciót készítette, v alamint az álladó kiállítást tervezte:  
ATELIER BRÜCKNER, német kiállítástervezı iroda, több hazai és nemzetközi díj nyertese. 
Az elmúlt 25 évben az ATELIER BRÜCKNER tervezte többek között a müncheni BMW 
Múzeumot, a CERN genfi látogatóközpontját és a frankfurti értéktızsde épületét is. 
 
– A szerepjáték koncepcióját és tervét készítette: Media Farm, Norvégia.  A szerepjáték 
a svéd, dán és norvég parlamentben nagy sikerrel mőködı, évente több ezer diáklátogatót 
vonzó projektek alapján készült.  
 
– A multimédiás tartalmakat készítette:  Markenfilm Crossing, Hamburg. A cég több mint 
50 éves tapasztalattal rendelkezik a filmgyártás és az interaktív és multimédiás 
megoldások tervezése terén, valamint több nemzetközi díj nyertese. 
 
– Alapkoncepció:  LORD Cultural Resources Planning & Management Ltd. A 
múzeumtervezéssel és kulturális örökséggondozással foglalkozó tanácsadó cég több mint 
1500 múzeummal és látogatóközponttal (többek között a bilbaói Guggenheim Múzeummal, 
a Tate Modern galériával és a Louvre-ral) mőködik együtt.  
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– Grafikai terv (az ATELIER BRÜCKNER vezetése alatt ): Az integral ruedi baur grafikai 
stúdió külön grafikai tervet készített a Parlamentárium számára. Valamennyi grafikai jel 
több uniós nyelvi változat egymásra csúsztatásával készült, így testesítve meg az 
„Egyesülve a sokféleségben” jelmondatban kifejezıdı gondolatot.  Néhány jelben mind a 
23 nyelvi változat fellelhetı.  
 
– Interaktivitás:  A kiállítás mintegy 100 videofilmet és közel 300 multimédiás installációt 
foglal magába.  
 
– Multimédiás tartalmak:  Több mint 700 többnyelvő multimédiás tartalom. 
 
Mőszaki tudnivalók:  
 
– A szerepjátékban szerepl ı színészek:  Több mint 300 színész az Unió 27 országából. 
 
– A „Daily Life” (Mindennapok) cím ő részben megkérdezett személyek:  56 fı, a 27 
uniós tagállam mindegyikébıl. 
 
– Az „Egyesülve a sokféleségben” részben található hotspotok száma:  90, 
mindegyikhez az Unió tagállamainak egy-egy városáról, területérıl szóló film tartozik. 
 
– Az „Egyesülve a sokféleségben” részben található RFID-bélyegek száma:  Több mint 
600 RFID-bélyeg került beépítésre. 
 
– Képerny ık száma: több mint 100 interaktív terminál, képernyı és interaktív vetítés. 
 
– A bejáratnál látható LED-ek száma:  595 968 LED ((97x8 panel) x (256 pixel x 3)). 
 
– Fényképek száma:  Több mint 1400. 
 
– Felhasznált vezetékek hossza:  Kb. 40 km. 
 
– Interaktív térkép:  A padlón elhelyezkedı Európa-térkép 210 m2-es és 90 interaktív 
pontot tartalmaz. 
 
– Körpanorámás mozi:  Két körpanorámás vetítıterem, egyenként 150 m2-es vetíthetı 
felülettel. 
 
– A rendelkezésre álló multimédiás tárlatvezet ık száma:  700. 
 
– Háromdimenziós fényinstallációk:  a) a kb. 13 000 LED felhasználásával készült 
mennyezeti háromdimenziós installáció 42 m2-es – és a legnagyobb a világon; b) az 
európai statisztikákat bemutató, 40 méter hosszú győrő több mint 50 000 LED-et tartalmaz. 
 
 
 
 
Gyakorlati tudnivalók  
 
– Nyitva tartás:  A központ a hét minden napján nyitva tart (hétfı délelıttönként zárva). A 
következı munkaszüneti napokon zárva: január 1., május 1., november 1., december 24., 
25. és 31. 
 
– Nyitvatartási id ı: 59 óra/hét. 

hétfı: 13.00–18.00 
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kedd, szerda: 9.00–20.00 
csütörtök, péntek: 9.00–18.00 
szombat, vasárnap: 10.00–17.00 

 
– Belépıdíj:  A belépés ingyenes. 
 
– Befogadóképesség:  egyszerre 630 fı. 
 
– A helyszínen dolgozó személyzet:  Mintegy 20 fı van jelen állandóan. 
 
– Egyéb szolgáltatások:  Ingyenes multimédiás tárlatvezetı, büfé és EP ajándéktárgyakat 
árusító bolt. 
  
– Gyermekeknek:  Külön egyórás tárlatvezetés készült a 8–14 éves gyermekek számára, 
és a kiállítás minden részéhez tartozik gyermekeknek szánt tartalom. A gyermekek külön 
multimédiás tárlatvezetıt kapnak, amelynek használata ingyenes.  
 
– Akadálymentesített megközelítés:  A központ kerekes székkel is könnyen 
megközelíthetı. A személyzet készséggel nyújt segítséget, és korlátozott számban kerekes 
székek is rendelkezésre állnak. Ha kerekes székre van szüksége, kérjük, érkezése elıtt 
legalább egy nappal írjon e-mailt a következı címre: parlamentarium@europarl.europa.eu. 
 
– Vak és gyengénlátó látogatók számára:  A multimédiás tárlatvezetın külön audiofájlok 
állnak rendelkezésre, amelyek bemutatják a helyszínt, a kiállítás tartalmát és a fıbb 
jellegzetességeket. Braille-írásos térképek állnak rendelkezésre angol, francia, holland és 
német nyelven, valamint két helyen is található Braille-billentyőzettel felszerelt készülék. 
Látogatóink vakvezetı kutyájukat is behozhatják.  
 
– Siket és nagyothalló látogatók számára:  A multimédiás tárlatvezetın jelnyelven 
készült videók állnak rendelkezésre angol, francia, holland és német nyelven. A siket és 
nagyothalló látogatók részére külön egyórás tárlatvezetést tartunk. A központ teljes 
területén indukciós hurokerısítı rendszer is mőködik.  
 
– Cím/Kapcsolatfelvétel:  
Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre 
European Parliament  
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60 
Willy Brandt building 
B-1047 Brussels 
e-mail: parlamentarium@europarl.europa.eu   
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Általános tájékoztató az Európai 
Parlamentr ıl 
 
Az Európai Parlament az Unió egyetlen olyan intézménye, amelynek képviselıit az európai 
polgárok közvetlenül választják. Az Unió 27 tagállamának mintegy 500 millió polgárát 
képviseli. A választásokra ötévente kerül sor. A 2009 júniusában tartott választás egyben 
az általános választójog alapján történı választás bevezetésének 30 évfordulója is volt. Ez 
alkalommal 736 képviselıt választottak a Parlamentbe. A képviselık politikai 
elkötelezettségük alapján tömörülnek képviselıcsoportokba. 
 
1979 óta az egymást követı európai szerzıdések egyre több és több hatáskörrel ruházták 
fel az Európai Parlamentet az európai jogszabályok és költségvetés elıkészítése és 
elfogadása terén. Megerısítették az EP-képviselık más uniós intézmények fölötti politikai 
ellenırzési jogkörét is. 
 
A legtöbb uniós szakpolitika esetében az európai jogszabályokat a Parlament és a 
tagállamokat képviselı Miniszterek Tanácsa hozza.  
 
A Parlament tevékeny szerepet játszik a jogszabályok kidolgozásában, amelyek késıbb az 
uniós polgárok életére is jelentısen kihatnak: például a környezetvédelem, a 
fogyasztóvédelem, az esélyegyenlıség, a közlekedés, a munkavállalók, a tıke, a 
szolgáltatások és áruk szabad mozgása, a mezıgazdaság, az energiabiztonság, a 
bevándorlás, a bel- és igazságügyek, az egészségügy és a strukturális alapok 
tekintetében. A Parlament a Tanáccsal közösen dönt az Európai Unió éves 
költségvetésérıl is. 
 
Az Európai Parlament évente 12 plenáris ülést tart. A képviselık a parlamenti 
szakbizottságok keretében Brüsszelben tanácskoznak, ahol további plenáris ülésekre is sor 
kerül. A viták az Unió valamennyi hivatalos nyelvén folynak, ebben is tükrözıdik a sokszínő 
és multikulturális, a „sokféleségben egyesült” Unió iránti elkötelezettség. 
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Tájékoztató az építészekr ıl 
 

 
ATELIER BRÜCKNER – Építészet, kiállítástervezés és szcenográfia 
 
A PARLAMENTÁRIUM tervezése 
 
A PARLAMENTÁRIUM tárt karokkal fogadja a látogatókat innovatív és koreografált kiállításán. A 
látogatóközpont koncepciója és terve a kiállításokat tervezı német ATELIER BRÜCKNER iroda 
munkája, amellyel még 2008-ban kötött szerzıdést az Európai Parlament az általános tervek 
elkészítésére. Az irodát 2007-ben, egy Európa-szerte meghirdetett pályázaton választották ki. 
 
A kulisszák mögött – a projekt filozófiai háttere 
 
Az ATELIER BRÜCKNER iroda világszerte ismert az ügyfél igényeire szabott térbeli 
megoldásairól, amelyeket a cég mottójának – „A forma és a tartalom összekapcsolása” – 
megfelelıen alakítanak ki. A német stúdió a szcenográfia koncepcióját, tervezését és kivitelezését 
az építészet és a tartalom házasításával teszi elérhetıvé. A multidiszciplináris tervezési 
folyamatnak köszönhetıen az életre kelt kiállítási tárgyakból csak úgy árad a bennük rejtızı 
történet és az ıket eredetileg körülvevı környezet. 
 
„Meg akarjuk szólaltatni a tartalmat, olyan történeteket szeretnénk elmesélni, amelyek megindítják 
a látogatót és maradandó élménnyel gazdagítják emlékeiket” – nyilatkozta Uwe R. Brückner 
professzor. 
 
A PARLAMENTÁRIUM különálló miliık magával ragadó tárlatát kínálja. A kiállítás minden részét 
más stílus jellemzi, amelyeket úgy választottak ki, hogy azok a lehetı legjobban kifejezzék a 
kiállítási tárgyakhoz kötıdı történeteket és minden kiállítási darab sajátos mondanivalóját. Így 
nem csak Európa bonyolult történelme és az európai szakpolitika válik érthetıvé, hanem az 
érzelmi megközelítésre is lehetıség nyílik. Így a látogatók az ismeretterjesztés és az interakció 
világában kalandozva könnyebben megérthetik a parlament szerepkörét és politikai intézkedéseit. 
 
Alapítva: 1997-ben – referenciák széles tárháza 
 
Az ATELIER BRÜCKNER-t 1997-ben alapították az „Expedition Titanic” (a Titanic-expedíció) címő 
kiállítást követıen, amely a németországi Hamburg kikötıvárosában volt megtekinthetı. A cég 
azóta több mint 70 további projekt kivitelezésére vállalkozott: egyebek mellett a Frankfurti 
Értéktızsde központi kereskedıterme, a müncheni BMW Múzeum, a CERN (Nukleáris Kutatások 
Európai Tanácsa) genfi látogatóközpontja, valamint a Sanghaji Világkiállítás Állami Rácspavilonja 
főzıdik nevéhez. 
 
A koreai Jongin-siben található Samsung Történeti Múzeum, a Holland Tengerészeti Múzeum 
Amszterdamban, illetve a Német Filmmúzeum állandó kiállítása Frankfurt am Mainban csak 
néhány a cég tucatnyi folyamatban lévı projektje közül – mindegyik a stuttgarti irodában dolgozó 
interdiszciplináris tervezıcsapatok munkáját dicséri. 
 
Jelenleg 70-en dolgoznak a stúdiónak, akik kilenc különbözı szakmából érkeztek: vannak 
közöttük építészek, díszlettervezık, belsıépítészek, fénytervezık, kommunikációs tervezık, 
tervezıgrafikusok, terméktervezık, dramaturgok és mővészettörténészek. 
 
A vezetıi testületet négyen alkotják: Shirin Frangoul-Brückner ügyvezetı, Uwe R. Brückner 
professzor, Eberhard Schlag professzor és Britta Nagel. A PARLAMENTÁRIUM projektjével 
Michelle Bühler, Britta Nagel és René Walkenhorst, az ATELIER BRÜCKNER munkatársai 
foglalkoznak. 
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