história do planeta e são um registro da
interação humana com o meio ambiente. São 145 milhões de espécimes e
artefatos. Cada um reflete um momento
no espaço e no tempo; nesses momentos, encontramos a história da Terra. Via
web é possível visitar não só os espaços
que compõem o museu, mas centros de
apoio, biblioteca e jardins.
Visite: https://s.si.edu/2CnSPM5
7. Museu Van Gogh,
em Amsterdã (Países Baixos)
Este museu abriga a maior coleção de
obras de arte de Vincent van Gogh (18531890) no mundo. A coleção inclui mais
de 200 pinturas do artista, 500 desenhos
e mais de 750 cartas. O museu também
apresenta exposições sobre vários assuntos da história da arte do século 19.
Visite: https://bit.ly/2Qy66GF
8. Palácio de Versalhes, em Versalhes
(França)
Listado como Patrimônio Mundial da
Unesco, o Palácio de Versalhes constitui
uma das principais realizações da arte
francesa do século 17. Com uma coleção
luxuosa e rica, o local é também um
mais visitados do mundo.
Visite: https://bit.ly/2J96p9z
9. The Munch Museu, em Oslo
(Noruega)
Munch é o único artista norueguês que
exerceu uma influência decisiva nas
tendências da arte européia, sobretudo
como pioneiro do expressionismo na
Alemanha. O museu, inaugurado em
1963, possui coleção de aproximadamente 1.100 pinturas, 4.500 desenhos e
18 mil impressões.
Visite: https://bit.ly/2pG81k2
10. Museu Nacional de Arte da Catalunha, em Barcelona (Espanha)
Uma fascinantes jornada artística: da
melhor coleção romântica de pinturas
murais do mundo à arte gótica, moderna e do século 20. A coleção inclui obras
de El Greco, Velázquez, Fortuny, Gaudí,
Ramon Casas, Julio González e Dalí,
entre outros.
Visite: https://bit.ly/2oOMYvT
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Museus brasileiros:
Museu Nacional (Rio de Janeiro)
Redescubra os destaques da
coleção e explore o museu como era
antes do fogo.
Visite: https://bit.ly/2VY4eLe
Museu Imperial (Petrópolis)
Construído entre 1845 e 1862 com recursos
oriundos de doação pessoal do imperador
D. Pedro II, o prédio guarda memórias da
época principalmente em sua decoração.
É um dos mais importantes monumentos
arquitetônicos do Brasil. Possui acervo de
quase 300 mil itens.
Visite: https://bit.ly/2P6iznu
Inhotim (Brumadinho, MG)
Com uma área de 140 hectares de
visitação composta por floresta e jardim
botânico, Inhotim possui uma coleção
de arte internacionalmente reconhecida. Atualmente conta com mais de
700 trabalhos de cerca 200 artistas de
diferentes países do mundo.
Visite: https://bit.ly/32BmegL

Museu do Futebol (São Paulo)
Antes de tudo, um museu sobre a
história do povo brasileiro. Espaço
cercado pelos mistérios da euforia que
todos temos pela bola, pelo drible e pelo
gol. Um mistério que unifica e separa
as grandes paixões coletivas, onde as
alegrias são sempre maiores que as
tristezas.
Visite: https://bit.ly/2WjRstL
MASP (Museu de Arte de São Paulo)
Museu privado sem fins lucrativos, fundado pelo empresário brasileiro Assis
Chateaubriand, em 1947. Considerado o
primeiro museu moderno no país.
https://bit.ly/33TR0lv

Mais museus on-line:
Museu do Prado (Espanha)
The Tezuka Osamu Museum (Japão)
Rijksmuseum (Países Baixos)
Dalí Theatre-Museum (Espanha)

Museu Imperial, em Petrópolis
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