
 

Taustainfo EP külastuskeskuse kohta
 
Euroopa Parlamendi külastuskeskus on suurim parlamendi külastuskeskus Euroopas ja
esimene, mille kogu väljapanekule on juurdepääs 24 keeles. Huvilistel on võimalus saada
ainulaadne ülevaade Euroopa institutsioonide ning eelkõige Euroopa Parlamendi
tegevusest mitmesuguste interaktiivsete multimeediavahendite abil.
 
Parlamentarium - Euroopa Parlamendi külastuskeskus on ainulaadne väljapanek Euroopa
Parlamendi tööst.  Seda külastades saab paremini mõista tänapäeva Euroopat.
 
Martin Schulz, Euroopa Parlamendi president
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Tutvuge Euroopa Parlamendiga täiesti uuel viisil
 
Tutvuge Euroopa Parlamendiga täiesti uuel viisil
 
Uus Euroopa Parlamendi külastuskeskus Parlamentarium avas oma uksed külatajatele
2011. aasta oktoobris. Suurepäraste multimeediavahendite abil saavad nii lapsed kui ka
täiskasvanud tutvuda Euroopa Liidu poliitikaga uuenduslikul ja meelelahutuslikul viisil.
 
Külastuskeskus  on  suurim  parlamendi  külastuskeskus  Euroopas  ja  esimene,  mille  kogu
väljapanekule on juurdepääs 24 keeles. Külastajad saavad suhelda poliitikutega interaktiivsete
multimeediaekraanide vahendusel,  teha kolmemõõtmelise kaardi  abil  virtuaalse reisi  läbi
Euroopa, uurida, milline on olnud Euroopa Liidu tegevus eri riikides aja jooksul, tutvuda Euroopa
Parlamendi rolliga ja palju muud.
 
Parlamentarium: Euroopa on avatud seitse päeva nädalas
 
Parlamentarium on ainus ELi  Brüsselis  asuvate  institutsioonide osa,  mis  on kõigile  vaba
sissepääsuga seitsmel  päeval  nädalas.
 
Parlamentarium muudab eurokvartali  elavamaks piirkonnaks ja annab veel kord tunnistust
Euroopa Parlamendi avatusest. Külastuskeskus on perekeskne ning ootab täiskasvanuid ja
lapsi  nii  Belgiast  kui  ka  muudest  ri ikidest.  Külastuskeskuse  eesmärk  on  olla  ka
kooliekskursioonide sihtpunkt ning pakkuda õpilastele sobivat keskkonda, milles lapsed saavad
tutvuda poliitilise maailma tähtsa osaga.
 
Parlamentarium  on  esimene  nurgakivi  tõelise  „Euroopa  õppelinnaku”  rajamiseks.  Pikas
perspektiivis on parlamendi eesmärk luua linnaturismi rada, mis pakub teavitava ja hariva
sisuga külaskäike uude külastuskeskusesse, infopunkti, Euroopa Parlamendi infobüroosse
Belgias ja tulevasse Euroopa Ajaloo Majja.
 
Parlamentariumi lühiülevaade
 
Istungisaali 360-kraadine projektsioon
 
Külastajad saavad oma külaskäigu ajal istuda keset suurt 360-kraadist digitaalekraani, millele
on kuvatud istungisaal. Siin võivad nad näha, kuidas Euroopa Parlamendis otsuseid tehakse ja
saada rohkem teada nende otsuste taga seisvatest inimestest, Euroopa Parlamendi liikmetest,
kes on ELi  demokraatlikult  valitud rahvaesindajad.  Nad võivad kuulata arutelusid,  jälgida
hääletust ja tutvuda õigusloomeprotsessiga harival ja köitval moel. Puutetundlike ekraanide abil
on külastajatel võimalik saada rohkem teavet Euroopa Parlamendi liikmete kohta.
 
Virtuaalne reis läbi Euroopa
 
Külastajad saavad teha virtuaalse reisi läbi Euroopa, et näha, milline on olnud Euroopa Liidu
tegevus igas riigis. Reisil selguvad liikmesriikide erinevused, kuigi kõik osalevad ühes poliitilises
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projektis. Jalutuskäiku läbi Euroopa pakkuv „Edulood” koosneb 200 ruutmeetrisest Euroopa
kaardist, millel asub üle 90 interaktiivse punkti. Liikuvad ekraanid toimivad videogiididena, mille
abil külastajad saavad tutvuda neile huvi pakkuva riigi või piirkonnaga.
 
Sama ruumi laes ripub särav kolmemõõtmeline valgusinstallatsioon, mis on tegelikult muutuv
kolmemõõtmeline  Euroopa  kaart,  mil lel  muutumise  käigus  esitatakse  erinevate
arvamusküsitluste  tulemusi.  See  on  üks  maailma  suurimaid  valgusinstallatsioone.
 
Rollimäng õpilastele
 
Parlamentarium pakub ka multimodaalset rollimängu keskkooliõpilaste rühmadele. Mäng annab
mängijatele võimaluse asuda Euroopa Parlamendi liikme rolli ja kogeda kõiki etappe, mis tuleb
läbida EL õigusakti vastuvõtmiseks. Mäng on mõeldud 14–16-aastastele õpilastele ja selles võib
korraga osaleda kuni 32 mängijat.
 
Videosõnumid Euroopa Parlamendi liikmetelt...
 
Kes  on  Euroopa  Parlamendi  liikmed?  Milliste  küsimustega  nad  tegelevad?  Miks  on  nad
koondunud Euroopa Parlamendis seitsmeks fraktsiooniks? Külastajad saavad leida nendele
küsimustele vastused mitmete interaktiivsete installatsioonide ja videoseina abil,  millel  on
sõnum igalt  parlamendi 754 valitud liikmelt.
 
... ja inimestelt kõikjalt Euroopast
 
Külastajad saavad kuulata ka ELi eri riikides elavate inimeste lugusid. Selles „Igapäevaelu”
jaotises räägib 54 eurooplast oma loo sellest, kuidas ELi poliitika on mõjutanud nende elu,
ettevõtteid ja projekte.
 
Interaktiivne hääletusrakendus „Sinu valik”
 
Interaktiivse hääletusrakenduse „Sinu valiku” abil saavad külastajad tutvuda arvukate poliitiliste
küsimustega, mida parlamendis arutatakse, ning võrrelda oma hääletust teiste külastajate
omaga.
 
Reis ajas
 
Väljapanek pakub ka lühikest reisi ajas 150 kujutise ja arvukate ajalooliste dokumentide abil,
mis kajastavad olulise tähtsusega sündmusi, mis aitasid muuta Euroopa arengut.
 
Praktiline teave
 
Euroopa Parlamendi külastuskeskus on avatud iga päev, välja arvatud esmaspäeva hommikuti.
Sissepääs  on  tasuta  ja  tasuta  võib  kasutada  ka  videogiidi,  mis  on  saadaval  24  keeles.
Külastuskeskus on projekteeritud nii, et erivajadustega inimestel on juurdepääs kõikidesse
ruumidesse. Keskuses asub ka Euroopa Parlamendi logoga tooteid pakkuv kauplus, kohvik,
beebide mähkimisruum ja garderoob.

Background

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume DUCH GUILLOT
Vali nr (32-2) 28 33000

3 I 12



Rollimäng
 
Parlamentarium: mis tunne oleks olla Euroopa Parlamendi liikme rollis?
 
Parlamentariumis on võimalik mängida keskkooliõpilastele mõeldud rollimängu, mille käigus
antakse mängijatele kiirkursus sellest, kuidas Euroopa demokraatlikult valitud organ töötab.
Õpilased võivad võtta Euroopa Parlamendi liikme rolli  ja peavad pidama läbirääkimisi oma
kaasõpilastega, et võtta vastu Euroopa inimeste igapäevaelu mõjutavaid õigusakte.
 
Mängu jooksul saavad nad teada, kuidas koostatakse EL õigusakte ning millised sidusrühmad
selles  protsessis  osalevad.  Mängijad  satuvad pingelistesse  olukordadesse,  täpselt  nagu
tõelised parlamendiliikmed. Nad peavad leidma liitlasi,  kaitsma oma seisukohti  poliitilistes
aruteludes, juhtima poliitilisi läbirääkimisi teiste institutsioonidega ja edastama oma otsused
ajakirjandusele.  Õpitakse kompromisside tegemise oskust,  mis on Euroopa poliitikas edu
saavutamiseks hädavajalik.
 
Mängu ajal kohtuvad mängijad valdkonna ekspertide ning huvi- ja muude sidusrühmadega. Neil
tuleb kiiresti  otsustada,  milline kohtumistel  saadud teave on kõige olulisem. Otsustamise
muudab keerukaks ka mitmekeelsus parlamendis.
 
Mängu jaoks on loodud rohkem kui 400 virtuaalset tegelast, keda etendavad kõigist 27 ELi
liikmesriigist pärinevad näitlejad. Mängu käsikiri on rohkem kui 250 lehekülge pikk ja see on
tõlgitud 23 keelde (mis teeb kõigi keelte peale kokku rohkem kui 5750 lehekülge).
 
Mäng kestab kaks ja pool tundi. Mängijate grupi suurus on vähemalt 16 ja maksimaalselt 32
õpilast. Osalemine on tasuta. Mäng sobib kõige paremini alates 18. aastastele ning vanematele.
 
Mängule  saab  registreeruda  aadressil  parlamentarium@europarl.europa.eu  ja  aadressil
www.europarl.europa.eu/visiting.
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Nobeli rahupreemia medal ja sertifikaat
 
Nobeli rahupreemia medali ja sertifikaadi eksponaat külastuskeskuses
 
2012. a. Nobeli rahupreemia laureaadi näituse "Euroopa sõjast rahusse" väljapanek oli üleval
16. maist  6. oktoobrini 2013. a. Igal aastal paneb Nobeli Rahukeskus Oslos üles näituse antud
aasta rahupreemia võitja saavutustest. Selleks, et tähistada auhinna andmist ELile pandi näitus
üles  ka  Brüsselis.  Nobeli  rahupreemia  medalit  ja  sertifikaati  on  jätkuvalt  võimalik  näha
külastuskeskuses.
 
Näitust avades ütles Euroopa Parlamendi president Martin Schulz:
 
"Teie rahu, teine auhind ja nüüd teie medal. 2012. a. Nobeli rahupreemia on auhind kõigile
Euroopa kodanikele.  Võite  nüüd tulla  Brüsselisse oma medalit  vaatama,  mis  on teie  rolli
tunnustuseks rahu loomisel tervel kontinendil  ning ka mujal ning inimväärikuse, vabaduse,
demokraatia, võrdsuse, õigusriigi ning inimõiguste edendamisel. Praegusel keerulisel ajal on
Nobeli näitus võimas meenutus, selle kohta, miks võite tunda uhkust EL kodakondsuse üle."
 

Background

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume DUCH GUILLOT
Vali nr (32-2) 28 33000

5 I 12



Arvud ja faktid
 
Üldteave
 
– Pindala: u 5400 m², millest 2890 m² on näituseala. Parlamentarium on Euroopas suurim ja
Washingtoni Capitol Hilli järel suuruselt teine parlamendi külastuskeskus maailmas.
 
– Keeled: maailma esimene püsinäitus, millega saab tutvuda 24 keeles. Kogu väljapaneku sisu
on esitatud nendes keeltes. Külastajad saavad oma käsutusse isiklikud multimeediagiidid, mille
abil esitatakse iga installatsiooni juures põhjalik teave ja lühifilmid külastaja soovitud keeles.
Viipekeeles multimeediagiidid on olemas neljas keeles (inglise, prantsuse, saksa ja hollandi
keeles).
 
– Külastajate arv: 270 000 esimesel aastal, 350 000 teisel aastal.
 
– Kulud: kokku u 20,5 miljonit eurot aastas, sealhulgas 23 keelega seotud planeerimis- ja
tootmiskulud.
 
Võrdluseks:
 
– Tintini muuseum: kulud 15 miljonit eurot, pindala 3500 m²;
 
– Austria parlamendi külastuskeskus: kulud 6 miljonit eurot, pindala 700 m²;
 
– USA Capitol Hilli külastuskeskus: kulud 421 miljonit eurot, pindala 53 800 m².
 
– Projekti väljatöötamise kestus: kuus aastat
 
Otsus keskuse loomise kohta: juuli 2005
 
Sise- ja näituse kujunduse pakkumus: kevad 2007
 
Lepingu sõlmimine: jaanuar 2008
 
Pidulik avamine: oktoober 2011
 
–  Väljapanekud:  püsi-  ja  ajutised  näitused:  „Külastuskeskuse  rajamine”.  14/10/2011  -
10/06/2012);  Art@Europarl  (16/08/2012  -  31/10/2012);
 
"The Sakharov Experience" (15/11/2012 - 26/02/2013; "Europe from war to peace", 2012 Nobeli
rahupreemia laureaadi näitus (16/05/2013 - 06/10/2013),
 
Zoom In (06/11 2013 – 16/02 2014), Euroopa Parlamendi valimised aastast 1979 (10/3 – 1/06
2014), "Museum of Broken Relationships" (16/06 – 17/10 2014)
 
– Auhinnad: Külastuskeskust on auhinnatud rohekm kui 10 auhinnaga, sealhulgas Brüsseli
turismiagentuuri VisitBrussels auhind, Art Directors Club Euroopa auhind "keskkonna disaini"
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kategoorias, Austria innovatsiooni auhind (Austrian Innovation Award), Sinus Award, Saksa
kunstidirektorite klubi auhind (the Art Directors Club Germany Award) ja Red Dot Design Award
.  2013.  aastal  esitati  külastuskeskus  Euroopa  aasta  muuseumi  auhinna  nominendiks  (
European  Museum  of  the  Year  Award  2013).
 
– Üldine planeerimine, kontseptsioon, püsinäituse kujundus:Atelier Brückner, Saksamaa
näituste kujundusbüroo, mis on võitnud mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi auhindu. Viimase 25
aasta jooksul on Atelier Brückner muu hulgas kujundanud BMW muuseumi Münchenis, CERNi
külastuskeskuse Genfis ja Saksa börsi Frankfurdis.
 
– Rollimängu kavand ja idee: Media Farm (Norra). Rollimäng põhineb Rootsi, Taani ja Norra
parlamendis  väga edukalt  läbi  viidud sarnastel  projektidel,  mis  meelitavad igal  aastal  ligi
tuhandeid õpilasi.
 
–  Meediatoodang:  Markenfilm  Crossing  (Saksamaa).  Markenfilm  Crossing  on  paljudelt
rahvusvahelistelt  võistlustelt  auhindu  saanud  firma,  mis  tegutseb  interaktiivsete  ja
multimeedialahenduste valdkonnas. Markenfilm Crossing on Markenfilm Grupi osa kellel on
enam kui 50 aastat kogemusi filmitootmise alal.
 
– Algidee:  LORD Cultural  Resources  Planning  & Management  ltd.  See on  muuseumide
kavandamise ja kultuuripärandi haldamisega tegelev konsultatsioonifirma, mis on nõustanud üle
1500 muuseumi ja külastuskeskuse (nt Guggenheimi muuseum Bilbaos, kunstigalerii  Tate
Modern, Louvre`i  muuseum).
 
– Graafiline disain (ATELIER BRÜCKNERi juhtimisel): Graafikastuudio integral ruedi baur
kujundas Parlamentariumi jaoks spetsiaalse graafilise kirja. Iga graafiline märk ühendab endas
paljusid ELi keeli, tuues sel moel välja põhimõtte - „ühinenud mitmekesisuses” - kontseptsiooni.
Mõned tähised põhinevad 23 keelel.
 
– Interaktiivsus: näitusel on võimalik vaadata u 100 videot ja u 300 multimeedia installatsiooni.
 
– Multimeediatoodang: üle 700 mitmekeelse meediatoote.
 
Tehniline teave
 
– Rollimängu näitlejad: rohkem kui 400 näitlejat kõigist 27 ELi liikmesriigist.
 
– Teema „Igapäevaelu” jaoks intervjueeritud: 54 isikut 27 liikmesriigist.
 
– Põnevate kohtade arv osas „Ühinenud mitmekesisuses”: 90, millest igaüks hõlmab filmi
ELi liikmesriikide eri linnade ja piirkondade kohta.
 
–  Raadiosagedus-tuvastusmärgiste  arv  osas  „Ühinenud  mitmekesisuses”:  üle  600
raadiosagedus-tuvastusmärgise.
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– Ekraanide arv: üle 100 interaktiivse terminali/ekraani ja interaktiivse projektsiooni.
 
– Sissepääsu juures asuvate valgusdioodide arv: 595 968 valgusdioodi ((97x 8 paneeli) x
(256 pikselit x 3)).
 
– Fotode arv: üle 1400.
 
– Kaablite pikkus: umbes 40 km.
 
–  Interaktiivne  põrandakaart:  210-ruutmeetrine  Euroopa  põrandakaart,  millel  on  90
interaktiivset  punkti.
 
– 360-kraadised kinod: 2 x 360-kraadist kino, millel mõlemal on u 150 m² projektsiooniala.
 
– Isiklike videogiidide arv: 700.
 
– Kolmemõõtmelised valgusinstallatsioonid: a) kolmemõõtmeline valgusdioodidega lagi, mis
koosneb 42 m² alale paigutatud u 13 000 valgusdioodist ja mis on suurim maailmas; b) 40 m
pikkune ja 50 000 valgusdioodist koosnev valgusdioodide ring Euroopa statistika jaoks.
 
Praktiline teave
 
– Lahtiolekupäevad: avatud seitse päeva nädalas (suletud esmaspäeva hommikul). Suletud 1.
jaanuaril, 1. mail, 1. novembril ning 24., 25. ja 31. detsembril.
 
– Lahtiolekuajad: 59 tundi nädalas.
 
Esmaspäeval kell 13.00–18.00
 
Teisipäevast reedeni 9.00–18.00
 
Laupäeval, pühapäeval kell 10.00–18.00
 
– Sissepääs: tasuta
 
– Mahutavus: korraga 630 inimest.
 
– Saalitöötajate arv: pidevalt u 20 isikut.
 
– Muud teenused: tasuta multimeediagiid, kohvik ja Euroopa Parlamendi logodega suveniire
pakkuv kauplus.
 
– Lapsed: Lastele mõeldud teavet esitatakse erinevates sektsioonides, kestvusega ligi üks
tund. Lapsed saavad tasuta kasutada kaasaskantavaid lastele mõeldud videogiide.
 
– Juurdepääs:  külastuskeskuses on võimalik liikuda ratastooliga. Ratastooliga külastajaid
abistavad keskuse töötajad ja  võimalik  on laenutada piiratud arvul  ratastoole.  Kui  vajate
ratastool i ,  saatke  palun  vähemalt  üks  päev  enne  külastust  e-kir i  aadressi le
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parlamentarium@europarl.europa.eu.
 
– Nägemispuudega külastajad: nägemispuudega külastajatel on võimalik külastuskeskuses
kasutada videogiide koos eri audiofailidega, milles kirjeldatakse näituste ruumi, teemat ja sisu
põhilisi  näitajaid. Keskuses on võimalik kasutada pimedate kirjas kaarte, mis on saadaval
hollandi, inglise, prantsuse ja saksa keeles, ning keskuse kahes osas paiknevad pimedatele
mõeldud klaviatuurid. Vaegnägijail on lubatud kasutada ka juhtkoeri.
 
Kuulmispuudega külastajad:  videogiidid  on  varustatud  viipekeelsete  videotega  inglise,
prantsuse, saksa ja hollandi keeles. Samuti on kuulmispuudega külastajatel võimalik osaleda
ühetunnisel eriekskursioonil. Lisaks on külastuskeskuses võimalik kasutada induktiivvastuvõtjat.
 
– Postiaadress /Kontakt:
 
Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastuskeskus
 
European Parliament
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt building
 
B-1047 Brussels
 
E-post: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Taustteave Euroopa Parlamendi kohta
 
Euroopa Parlament on ainuke Euroopa Liidu kodanike poolt  otse valitav ELi  institutsioon.
Parlament  esindab  umbes  500  miljonit  kodanikku,  kes  elavad  ELi  28  liikmesriigis.
Parlamendivalimised toimuvad iga viie aasta järel. 2009. aasta juuni valimistega tähistati 30
aasta möödumist esimeste üldiste valimiste korraldamisest. Alates 2014. a. mais toimunud
valimistest on Euroopa Parlamendis 751 parlamendiliiget.
 
Alates 1979. aastast on järjestikused Euroopa lepingud suurendanud Euroopa Parlamendi
volitusi ELi eelarve ja õigusaktide koostamise ja vastuvõtmise valdkonnas. Ka on tugevdatud
Euroopa Parlamendi liikmete poliitilist kontrolli muude ELi institutsioonide ja organite üle.
 
Enamikus ELi poliitikavaldkondades teevad otsuseid uute Euroopa Liidu õigusaktide kohta
parlament ja liikmesriike esindav Euroopa Liidu Nõukogu ühiselt.
 
Parlamendil  on  tähtis  roll  selliste  õigusaktide  koostamisel,  mis  mõjutavad  ELi  kodanike
igapäevaelu, näiteks keskkonnakaitse, tarbijaõiguste, võrdsete võimaluste, transpordi, töötajate,
kapitali, teenuste ja kaupade vaba liikumise, põllumajanduse, energiajulgeoleku, sisserände,
justiits- ja siseküsimuste, tervishoiu ning struktuurifondide valdkonnas. Euroopa Parlamendil on
ka ühine pädevus nõukoguga Euroopa Liidu aastaeelarve vastuvõtmisel.
 
Igal  aastal  peab Euroopa Parlament Strasbourgis 12 täiskogu istungit.  Parlamendiliikmed
osalevad parlamendikomisjonide koosolekutel Brüsselis, kus toimuvad ka täiendavad täiskogu
istungid.  Arutelusid  peetakse  kõigis  ELi  ametlikes  keeltes,  mis  näitab  pühendumust
eripalgelisele  ja  mitmekultuurilisele  Euroopa Liidule,  mis  on  „ühinenud mitmekesisuses”.
 

Background

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume DUCH GUILLOT
Vali nr (32-2) 28 33000

10 I 12



Teave arhitektidelt
 
Näituse kujundajad
 
ATELIER BRÜCKNER – arhitektuur, näituste disain, lavastuskunst
 
PARLAMENTARIUMi kujundamine
 
PARLAMENTARIUM ootab külalisi  uuenduslikule,  lavakujunduse elementidega näitusele.
Külastuskeskuse kontseptsiooni ja kujunduse on välja töötanud näituste kujundamisega tegelev
Saksa disainistuudio Atelier Brückner, kellega Euroopa Parlament 2008. aastal üldplaneeringu
tegemiseks lepingu sõlmis. Ettevõte valiti välja 2007. aastal toimunud üle-euroopalise konkursi
tulemusena.
 
Ettevalmistused – projekti üldkontseptsioon
 
ATELIER BRÜCKNER on rahvusvaheliselt tuntud oma ruumiliste erilahenduste poolest, mis
põhinevad  motol  „vorm  tuleneb  sisust”.  See  Saksamaal  asuv  disainistuudio  pakub
lavastuskunstilisi lahendusi alates kontseptsiooni väljatöötamisest ja kavandamisest kuni selle
elluviimiseni, liites seeläbi arhitektuuri ja sisu. Paljusid valdkondi ühendava ülesehituse kaudu
muutub väljapanek elavaks ning esitab lood ja tausta, millest need lood on sündinud.
 
“Soovime, et sisu hakkaks kõnelema, jutustaks külastajat liigutavaid lugusid ja annaks kauaks
meeldejääva elamuse,” loodab professor Uwe R. Brückner.
 
PARALEMENTARIUMis  vahelduvad  eri  keskkonnad dünaamiliselt.  Kõik  näituse  osad  on
kujundatud erinevalt – iga osa stiil on valitud nii, et see annaks parimal viisil edasi eksponaatide
lugusid ja iga üksiku eksponaadi konkreetse sisu. See võimaldab paremini mõista Euroopa
keerulist  ajalugu ja poliitikat  ning muudab väljapaneku ka emotsionaalselt  lähedasemaks.
Külastajatele antakse võimalus siseneda teadmisi pakkuvasse interaktiivsesse maailma, misläbi
parlamendi roll ja poliitiline tegevus muutuvad lihtsamini mõistetavaks.
 
Asutatud 1997 – palju edukaid projekte
 
Atelier Brückner asutati 1997. aastal pärast Saksa sadamalinnas Hamburgis toimunud näitust
„Expedition Titanic”. Sellest ajast saadik on nad viinud ellu üle 70 projekti, sealhulgas Saksa
börsi  peahoone  Frankfurdis,  BMW  muuseum  Münchenis,  Euroopa  Tuumauuringute
Organisatsiooni (CERN) külastuskeskus Genfis ja State Gridi paviljon Shanghais toimunud
EXPO maailmanäitusel.
 
Samsungi ajaloo muuseum Yongin-sis (Korea), meremuuseum Amsterdamis ja alaline näitus
Saksamaa filmimuuseumis Frankfurdis on vaid mõned näited praegu käsilolevast tosinast
projektist – kõik need on projekteerinud paljude erialade esindajatest koosnevad töörühmad
Saksamaal Stuttgardis asuvas disainistuudios.
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Disainistuudios  töötab  praegu  70  töötajat,  kes  esindavad  üheksat  eri  ametit:  arhitektid,
lavakujundajad, sisekujundajad, valgusdisainerid, side- ja graafikadisainerid, tootedisainerid,
dramaturgid ja ajaloolased.
 
Ettevõtte juhatusse kuuluvad peadirektor Shirin Frangoul-Brückner, prof. Uwe R. Brückner, prof.
Eberhard Schlag ja Britta Nagel. PARLAMENTARIUMi projekti juhtimisega tegelevad Michelle
Bühler, Britta Nagel ja Atelier Brückneri kaastöötaja René Walkenhorst.
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