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 by Kjmagnuson   

Museu Nacional Thyssen-

Bornemisza 

"Obras-primas da arte europeia"

A família Thyssen-Bornemisza colecionou o que se tornou uma das

melhores coleções de arte privadas do mundo ao longo de várias

gerações. O Estado espanhol comprou-o deles em 1993 e converteu o

neoclássico Palácio Villahermosa do início do século XIX em uma fabulosa

galeria de arte. O museu abriga a segunda maior coleção e apresenta

algumas das melhores obras de arte. Abrangendo do século XIII ao XX, a

coleção permanente do museu tem obras-primas como Renoir,

Rembrandt, Van Dyck, Goya, Degas, Van Gogh e outros. Uma visita

obrigatória para os amantes da arte, o Thyssen é definitivamente um dos

melhores museus de arte do mundo.

 +34 913 69 01 51  www.museothyssen.org  mtb@museothyssen.org  Paseo del Prado 8, Palacio

de Villahermosa, Madrid

 by Emilio__   

Museu Nacional do Prado 

"Museu Magnífico"

Museu do Prado é a galeria de arte nacional da Espanha e abriga uma das

principais coleções de arte europeia do mundo dos séculos XII a XX, e

uma das coleções de arte espanhola mais impressionantes do mundo.

Carlos III contratou Juan de Villanueva para projetar este belo edifício

para abrigar o Gabinete de História Natural, mas foi contratado por seu

neto, o rei Fernando III, para hospedar a vasta coleção real, incluindo

obras de arte reverenciadas como O Jardim das Delícias Terrenas de

Bosch e A Morte da Virgem por Mantegna. Logo depois, abriu ao público

como Museu Real de Pinturas e Esculturas em 1819. Nos últimos 200

anos, a coleção do museu foi aprimorada por generosas aquisições e

doações. Entre eles, milhares de pinturas, desenhos, gravuras e esculturas

de artistas como Goya, Diego Velázquez, El Greco e Bosch. Em julho de

2005, o Conselho de Ministros aprovou um plano de expansão que

aumentou o espaço total do museu em 50 por cento e permitiu a exibição

de mais 500 obras da coleção permanente. Em 30 de outubro de 2007, o

anexo foi inaugurado com uma coleção de obras de arte espanholas do

século XIX que permitiram ao Prado recuperar sua glória como a joia da

coroa da cena artística de Madri. Uma obra de arte em si, o museu

histórico é uma propriedade espanhola de interesse cultural.

 +34 913 30 28 00  www.museodelprado.es/  museo.nacional@museodel

prado.es

 Calle Ruiz de Alarcón 23,

Madrid

 by Museoreinasofia   

Museu Nacional Centro de Arte

Rainha Sofia 

"Obras-primas do século 20"

Batizado em homenagem à Rainha Sofia, o Museu Nacional Centro de

Arte Rainha Sofia é um dos museus de arte mais renomados da Europa.

Um dos maiores museus de arte moderna e contemporânea do mundo, é

conhecido por apresentar algumas das obras-primas mais marcantes do

século XX. Abrigando obras de artistas espanhóis e internacionais, de Luis

Gordillo e Antoni Tapies a Francis Bacon e Lucio Fontana, o foco do

museu é Pablo Picasso e Salvador Dali – os pintores mais prolíficos da
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Espanha. Com uma biblioteca gratuita e um café no local, os visitantes

podem se perder no mundo da arte europeia neste museu extraordinário.

 +34 917 74 10 00  www.museoreinasofia.es/  info@museoreinasofia.es  Calle de Santa Isabel 52,

Madrid

 by Adam Jones, Ph.D.   

Sorolla Museum 

"Painter of Light's House & Studio"

You can embark on a journey through the life and work of Valencian

painter, Joaqua Sorolla (1863-1923), in this fascinating museum. It's

located in what was his home and studio, donated to the Spanish state by

his widow. Some 300 canvasses and thousands of drawings are spread

throughout the three floors. The first floor contains his home and the

three studios where he worked. The second floor displays most of his

paintings and the ground floor is devoted to his drawings. According to

Sorolla, the world was a calm and peaceful place and you'll find this

museum to be an oasis of tranquility. He was a master of light and shade

and concentrated on painting the female form as well as children and the

sea.

 +34 91 310 1584  www.culturaydeporte.gob.

es/msorolla/inicio.html

 museo@msorolla.mcu.es  Paseo del General Martínez

Campos 37, Madrid

 by Luis García (Zaqarbal)   

Museo Lazaro Galdiano 

"Magnificent Work of Art"

The Museo Lazaro Galdiano is a mansion of the Lazaro family converted

into a museum. The aesthetic taste of the museum is reflective of the

literary and artistic supporters who valued and contributed in the 1900s.

The museum has a very regal and Spanish influence to it's structure,

which is evident in it's interiors. Famous Spanish artists like El Greco,

Velázquez, Zurbarán, Ribera, Murillo and Valdés-Leal have their work

displayed here. Artifacts, jewelry, medieval armor, swords, daggers and

royal seals still hold the charm of the bygone era and provide visitors a

glimpse of the beautiful history.

 +34 91 561 6084  www.flg.es/  Calle Serrano 122, Madrid
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