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Euroopan parlamentin vierailukeskus Parlamentarium on lajissaan suurin Euroopassa ja
kautta aikojen ensimmäinen näyttelytila, jossa kaikki aineistot ovat saatavilla 24 kielellä.
Parlamentariumissa EU-kansalaiset, paikalliset asukkaat ja matkailijat voivat
ainutlaatuisella tavalla tutustua Euroopan parlamenttiin ja muihin Euroopan unionin
toimielimiin erilaisten interaktiivisten multimediasovellusten avulla.
 
.
 

Yhteystiedot 
 
 

Background
01-07-2013 - 16:55
Viitenumero: 20130624BKG14314

Lisätietoa
Parlamentarium

Constanze BECKERHOFF
Press Unit

(+32) 2 28 44302 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 35 50
constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu

Niina SALORANTA
Press Unit

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
tiedotus@ep.europa.eu

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

1 I 12

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/homepage.html


Johdanto
 
Koe Euroopan parlamentti uudella tavalla
 
Euroopan parlamentin vierailukeskus Parlamentarium avattiin yleisölle lokakuussa 2011.
Ensimmäisen viiden vuoden aikana parlamentariumissa on käynyt yli  1,5 miljoonaa
vieraiParlamentariumissa upeat multimediasovellukset johdattavat vierailijat keskelle
Euroopan parlamentin toimintaa ja näyttävät,  miten päätökset syntyvät ja kuinka ne
vaikuttavat kaikkien arkeen. Niin lapset kuin aikuisetkin voivat tutustua EU:n toimintaan
uudella hauskalla tavalla.
 
Parlamentarium on Euroopan suurin parlamentin vierailukeskus ja kautta aikojen ensimmäinen
näyttelytila, jossa kaikki aineistot ovat saatavilla 24 kielellä. Vierailijat voivat olla yhteydessä
poliitikkoihin interaktiivisten multimedianäyttöjen avulla ja tehdä virtuaalimatkan Euroopan halki
kolmiulotteisella kartalla. He näkevät, miten EU vaikuttaa eri  maissa ja mikä on Euroopan
parlamentin rooli  sekä paljon muuta.
 
Parlamentarium: EU on auki viikon jokaisena päivänä
 
Parlamentarium on avoinna kaikille ilmaiseksi viikon jokaisena päivänä.
 
Parlamentariumin avulla Euroopan parlamentti haluaa tehdä EU-korttelista eloisamman ja avata
ovensa yleisölle. Vierailukeskus soveltuu hyvin perheille, sinne ovat tervetulleita sekä lapset että
aikuiset niin Belgiasta kuin muistakin maista. Keskuksen tarkoituksena on myös toimia koulujen
vierailukohteena. Sen tilat sopivat hyvin lapsille ja niissä voivat kokonaiset koululuokat tutustua
poliittisen elämän kuvioihin.
 
Parlamentarium  oli  ensimmäinen  etappi  todell isen  "EU-kampuksen"  luomisessa.
Parlamentariumin avaamisen jälkeen parlamentti on luonut matkailijoille suunnatun kiinnostavan
kaupunkirei t in,  jonka  varrel la  voi  tutustua  uuteen  vierai lukeskukseen  Stat ion
Europeen, parlamentin täysistuntosaliin joko yksin tai vierailuryhmän kanssa sekä toukokuussa
2017 avautuvaan Euroopan historian taloon.
 
Parlamentarium pähkinänkuoressa
 
Täysistuntosali 360 asteen projektiona
 
Vierailijat voivat vierailunsa aikana istua keskellä valtavan suurta digitaalitekniikkaan perustuvaa
360 asteen valkokangasta,  jolle  istuntosali  on heijastettu.  Täällä  he voivat  nähdä,  kuinka
päätökset syntyvät Euroopan parlamentissa, ja saada lisätietoa heistä, jotka päätöksiä tekevät
eli  demokraattisesti  valituista Euroopan parlamentin jäsenistä.  Vierailijat  voivat  kuunnella
keskusteluja, seurata äänestyksiä ja lainsäädäntötyötä kiinnostavalla ja osallistavalla tavalla.
Kosketusnäyttöjen avulla saa lisätietoja parlamentin jäsenistä.
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Virtuaalimatka halki Euroopan
 
Vierailijat voivat tehdä virtuaalimatkan halki Euroopan ja nähdä, miten EU:n toiminta näkyy
kussakin maassa. Matkalla käy ilmi, miten kaikki jäsenmaat ovat erilaisia ja kuitenkin myös
mukana yhteisessä poliittisessa hankkeessa. "Tarinoiden manner" on 200 neliömetrin suuruinen
Euroopan kartta, jossa on yli 90 interaktiivista pistettä. Liikuteltavat näyttöpäätteet toimivat
multimediaoppaina, joiden avulla vierailijat voivat tutustua haluamaansa maahan tai alueeseen.
 
Saman  tilan  katossa  on  kolmiulotteinen  valoinstallaatio,  joka  muodostaa  muuttuvan
kolmiulotteisen Euroopan kartan.  Muuttuessaan kartta antaa tietoja eri  mielipidekyselyjen
tuloksista.  Valoinstallaatio on maailman suurimpia.
 
Roolipeli koululaisille
 
Parlamentariumissa on myös multimediaa hyödyntävä roolipeli, joka on tarkoitettu esimerkiksi
koululaisryhmille. Pelaajat voivat ottaa Euroopan parlamentin jäsenen roolin ja kokea EU-lain
säätämisen kaikki vaiheet. Peliin voi osallistua enintään 32 pelaajaa kerrallaan.
 
Videoviestejä Euroopan parlamentin jäseniltä...
 
Keitä  parlamentin  jäsenet  ovat?  Mitä  asioita  he  ajavat?  Miksi  he  ovat  järjestäytyneet
parlamentissa seitsemäksi poliittiseksi ryhmäksi? Vierailijat voivat tutustua jäseniin erilaisten
interaktiivisten  installaatioiden  ja  videoseinän  avulla.  Videoseinällä  on  viesti  jokaiselta
parlamentin  754  jäseneltä.
 
... ja ihmisiltä eri puolilta Eurooppaa
 
Vierailijat voivat myös kuunnella eri EU-maissa asuvien ihmisten tarinoita. Tässä Daily Life -
osastossa 54 eurooppalaista kertoo oman tarinansa siitä, kuinka EU ja sen toimintapolitiikat
ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä, yrityksiinsä ja hankkeisiinsa.
 
Interaktiivinen äänestyssovellus "Sinä päätät"
 
"Sinä päätät" on interaktiivinen äänestyssovellus, jonka avulla vierailijat voivat tutustua moniin
erilaisiin poliittisiin aiheisiin, joista parlamentissa keskustellaan. He voivat myös verrata omia
mielipiteitään muiden vierailijoiden mielipiteisiin.
 
Aikamatka
 
Näyttelyssä  voi  myös  tehdä  lyhyen  aikamatkan  150  kuvan  ja  lukuisten  historiallisten
dokumenttien  avulla.  Aineisto  kuvaa  historiallisia  merkkitapahtumia,  jotka  ovat  osaltaan
vaikuttaneet  Euroopan  kehitykseen.
 
Käytännön tietoa
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Euroopan  parlamentin  vierailukeskus  on  avoinna  joka  päivä;  se  on  suljettu  ainoastaan
maanantaisin  aamupäivällä.  Sisäänpääsy  on  maksuton,  kuten  myös  multimediaoppaana
toimiva laite, joka on saatavilla 24 kielellä. Tilat on suunniteltu mahdollisimman esteettömiksi
myös  niille,  joilla  on  erityistarpeita.  Mediaopas  on  saatavilla  kahdeksalla  viittomakielellä
kuulovammaisille vierailijoille. Näkövammaisille vierailijoille on tarjolla äänioppaita. Keskuksessa
on lisäksi myymälä, josta voi ostaa Euroopan parlamentin logolla varustettuja tuotteita, sekä
kahvila, lastenhoitohuone ja vaatesäilytys.
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Roolipeli
 
Parlamentarium: astu Euroopan parlamentin jäsenen saappaisiin
 
Parlamentariumissa on myös koululaisille ja opiskelijoille tarkoitettu roolipeli, joka tutustuttaa
pelaajansa  Euroopan  demokraattisesti  valitun  toimielimen  työhön.  Koululaiset  pääsevät
hyppäämään parlamentin jäsenen saappaisiin ja hyväksymään yhdessä neuvotellen lakeja,
jotka vaikuttavat kaikkien Euroopan asukkaiden arkeen.
 
Pelin  kuluessa  he  oppivat,  kuinka  EU:n  lakeja  laaditaan  ja  mitä  toimijoita  lainlaadintaan
osallistuu. Pelaajat joutuvat kiperiin tilanteisiin aivan kuten oikeat mepitkin. Heitä pyydetään
liittoutumaan  muiden  kanssa,  puolustamaan  näkemyksiään  poliittisissa  keskusteluissa,
käymään  poliittisia  neuvotteluja  muiden  toimielinten  kanssa  ja  kertomaan  päätöksistä
tiedotusvälineille. He oppivat tekemään kompromisseja, mikä on välttämätöntä, jos haluaa
onnistua EU-politiikassa.
 
Pelin aikana he ovat yhteydessä alan asiantuntijoihin, eturyhmiin ja muihin toimijoihin. Heidän
on  tehtävä  nopeita  päätöksiä  siitä,  mitkä  eri  kokouksissa  esille  tulleista  tiedoista  ovat
merkityksellisimpiä.  Haasteellista  on  myös  monien  eri  kielten  käyttö  parlamentissa.
 
Pelissä on yli 400 virtuaalihahmoa, joita esittävät näyttelijät EU:n kaikista 27 jäsenmaasta. Pelin
käsikirjoituksessa on yli 250 sivua, ja se on käännetty 24 kielelle (yhteensä yli 5 750 sivua).
 
Pelin  kesto  on  2,5  tuntia.  Ryhmässä  on  oltava  vähintään  16  ja  enintään  32  osallistujaa.
Osallistuminen on maksutonta. Peli soveltuu parhaiten noin 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
 
Vastaavanlaiset roolipelit ovat olleet erittäin suosittuja Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
 
Pelivuoroja  voi  varata  osoitteesta  parlamentarium@europarl.europa.eu  ja  internetissä
osoitteessa  http://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/index.html
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Perustietoa
 
Yleisiä tietoja:
 
– Pinta-ala:  Noin 5 400 m², josta 2 890 m² on näyttelytiloja. Lajissaan Euroopan suurin ja
Washingtonin Capitol Hillin jälkeen maailman toiseksi suurin parlamentin vierailukeskus.
 
– Kieli:  Maailman ensimmäinen pysyvä näyttely, jossa koko aineistoon voi tutustua 24 eri
kielellä. Vierailijat saavat käyttöönsä multimediaa hyödyntävän kannettavan opaslaitteen, jonka
avulla he voivat haluamallaan kielellä hakea tietoa näyttelyn sisällöstä ja katsella lyhyitä filmejä.
Lisäksi Parlamentarium toimii seuraavilla eri viittomakielellä: englanti, ranska, hollanti, saksa,
flaami, Belgian ranska, kansainvälinen viittomakieli).  Saatavilla on myös pistekirjoituksella
varustettuja kohokarttoja.
 
– Kävijämäärä: 1,5 miljoonaa vierailijaa ensimmäisen viiden vuoden aikana.
 
–  Kustannukset:  Noin  20,5  miljoonaa  euroa,  joka  sisältää  suunnittelun  ja  23  kielellä
tapahtuneen  tuotannon  kokonaiskustannukset.
 
Vertailukohteiden kustannukset ja pinta-alat:
 
– Tintti-museo: 15 miljoonaa euroa ja 3 500 m²
 
– Itävallan parlamentin vierailukeskus: 6 miljoonaa euroa ja 700 m²
 
– USA:n Capitol Hillin vierailukeskus: 421 miljoonaa euroa ja 53 800 m²
 
– Hankkeen toteutusaika: 6 vuotta.
 
Päätös keskuksen perustamisesta: heinäkuu 2005
 
Tarjouskilpailu sisätilojen ja näyttelyn suunnittelusta: kevät 2007
 
Sopimuksen myöntäminen: tammikuu 2008
 
Käyttöönotto: lokakuu 2011
 
– Näyttelyt: Pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä. Vaihtuvat näyttelyt: näyttely vierailukeskuksen
tekemisestä (14.10.2011–10.6.2012), "Art@Europarl" (16.8.2012–31.10.2012), näyttely "The
Sakharov Experience" (15.11.2012–26.2.2013), Nobelin rauhanpalkintonäyttely "Europe from
war to peace" (16.5.2013–6.10.2013), Zoom In (6.11.2013–16.2.2014), Euroopan parlamentin
vaalit  vuodesta  1979  alkaen  (10.3.-1.6.2014),  Päättyneiden  suhteiden  museo  (16.6.-
17.10.2014),  näyttely  perheaterioista  (3.5.-20.11.2015),  näyttely  naispakolaisista  ja  -
turvapaikanhakijoista (3.3.-1.6.2016), näyttely "Searching for beauty" (8.7.-18.9.-2016), näyttely
"EMEE  –  Eurovisions:  Museums  exhibiting  Europe#  (8.7.-18.9.2016),  näyttely  Lux-
elomukavapalkinnosta "100 Shades of Light" (11.10.2016-29.1.2017), näyttely "11 Women
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facing War" (8.3.-15.5.2017)
 
–  Palkinnot:  Parlamentarium on  voittanut  jo  ainakin  10  palkintoa,  esimerkiksi  Brysselin
VisitBrussels -matkailuviraston myöntämän palkinnon, Art Directors Club of Europen palkinnon
ympäristösuunnittelun kategoriassa, Australian innovation Award -palkinnon, Sinus Award -
palkinnon, Art Directors' Club Germanyn myöntämän palkinnon ja Red Dot Design -palkinnon.
Vuonna 2013 Parlamentarium oli  ehdolla Vuoden eurooppalainen museo 2013 -palkinnon
saajaksi.
 
– Pysyvän näyttelyn yleinen suunnittelu ja kehittäminen: Atelier Brückner, joka on useita
kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja saanut saksalainen suunnittelutoimisto. Viimeisten 25
vuoden aikana Atelier Brückner on suunnitellut muun muassa BMW-museon Münchenissä,
Cernin vierailukeskuksen Genevessä ja Saksan pörssin kaupankäyntisalin Frankfurtissa.
 
–  Roolipelin  suunnittelu  ja  kehittäminen:  Media  Farm,  Norja.  Roolipeli  perustuu
vastaavanlaisiin erittäin suosittuihin Ruotsin, Tanskan ja Norjan parlamenteissa toteutettuihin
peleihin, joita kymmenettuhannet koululaiset tulevat pelaamaan vuosittain.
 
– Mediatuotanto: Mediatuotanto: Markenfilm Crossing, Saksa. Markenfilm Crossing on palkittu
mediatuottaja,  jol la  on  vankka  kokemus  vuorovaikutteisesta  suunnit telusta  ja
multimediaratkaisujen teosta. Markenfilm Crossing on osa Markenfilm Groupia, joka on johtava
kaupallisten elokuvien tuottaja yli 50 vuoden kokemuksella.
 
–  Alkuvaiheen  suunnittelu:  LORD  Cultural  Resources  Planning  &  Management  Ltd.,
museosuunnittelun ja kulttuuriperinnön hoidon konsulttiyritys, jonka palveluja on käyttänyt yli 1
500 museota ja vierailukeskusta (kuten Bilbaon Guggenheim-museo, Tate Modern, Louvre).
 
– Graafinen suunnittelu (Atelier Brücknerin johdolla): Grafiikkastudio integral ruedi baur loi
Parlamentariumille  oman graafisen  ilmeen.  Jokainen  grafiikkamerkki  muodostuu  useista
päällekkäin asetetuista EU-kielistä, minkä on tarkoitus ilmentää mottoa "moninaisuudessaan
yhtenäinen". Jotkut merkit perustuvat kaikille 23 kielelle.
 
– Interaktiivisuus: Näyttelyssä on satakunta videota ja noin 300 multimediainstallaatiota.
 
– Multimediatuotanto: Yli 700 monikielistä multimediasovellusta.
 
Teknisiä tietoja:
 
– Roolipelin näyttelijät: Yli 400 näyttelijää 27 EU-maasta.
 
– Daily Life -osastoa varten haastateltiin 54:ää ihmistä kaikista 27 jäsenmaasta.
 
–  Moninaisuudessaan  yhtenäinen  -osastossa  on  90  tietopistettä,  joissa  kussakin  on
katsottavissa  filmi,  joka  kuvaa  jonkin  jäsenmaan  jotain  kaupunkia  tai  aluetta.
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–  RFID-tunnistimien  määrä  Moninaisuudessaan  yhtenäinen  -osastossa:  Yli  600
sisäänrakennettua  RFID-tunnistinta.
 
– Näyttöjen lukumäärä:  Yli  100 interaktiivista näyttöpäätettä, kuvaruutua ja interaktiivista
projektiota.
 
– Sisäänkäynnissä on 595 968 LEDiä ((97x8 kuvapintaa) x (256 pikseliä x 3)).
 
– Valokuvia: Yli 1 400.
 
– Kaapeleiden pituus: Noin 40 km.
 
– Interaktiivinen lattiakartta: Eurooppaa kuvaavassa 210 neliömetrin lattiakartassa on 90
interaktiivista tietopistettä.
 
– 3600:n elokuvateatterit: Kaksi 3600:n elokuvateatteria, joissa kummassakin kuva-ala on noin
150 neliömetriä.
 
– Henkilökohtaisia multimediaoppaita: 700.
 
– Kolmiulotteisia valoinstallaatioita: a) Maailman suurin kolmiulotteinen LED-katto, jossa on
noin 13 000 LEDiä 42 neliömetrin alalla, b) 40-metrinen EU-tietoja esittelevä LED-kehä, jossa
on yli 50 000 LEDiä.
 
Käytännön tietoja:
 
–  Avoinna  joka  päivä  (suljettu  maanantaisin  aamupäivällä).  Suljettu  1.  tammikuuta,  1.
toukokuuta,  1.  marraskuuta  ja  24.,  25.  ja  31.  joulukuuta.
 
– Aukioloajat: Avoinna 59 tuntia viikossa.
 
Maanantai klo 13–18
 
Tiistaista perjantaihin klo 9–18
 
Lauantai ja sunnuntai klo 10–18
 
– Pääsymaksu: Sisäänpääsy on maksuton.
 
– Vierailijoiden enimmäismäärä: Kerrallaan enintään 630 vierailijaa.
 
– Henkilökunta: Kerrallaan aina noin 20 työntekijää.
 
– Muut palvelut:  Ilmainen multimediaopas. Lisäksi kahvila sekä myymälä, josta voi ostaa
Euroopan parlamentin logolla varustettuja tuotteita.
 
– Lapset:  näyttelyaineistoa on tarjolla  lapsille  näyttelyn eri  osioissa.  Myös lapset  saavat
ilmaiseksi  käyttöönsä kannettavan multimediaoppaan.
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– Esteettömyys: Tiloihin on esteetön pääsy pyörätuolilla. Henkilökunta on valmis auttamaan, ja
käytettävissä on rajoitettu määrä pyörätuoleja. Pyörätuolin tarpeesta pyydetään ilmoittamaan
v ä h i n t ä ä n  p ä i v ä ä  e n n e n  v i e r a i l u a  s ä h k ö p o s t i t s e  o s o i t t e e s e e n
p a r l a m e n t a r i u m @ e u r o p a r l . e u r o p a . e u .
 
– Näkövammaiset vierailijat:  Saatavilla on multimediaoppaita,  joissa on äänitteitä,  jotka
kuvaavat näyttelyn tiloja, sisältöä ja tärkeimpiä kohteita. Englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja
hollanniksi on saatavilla kohokarttoja, joissa käytetään sokeainkirjoitusta, ja näyttelyn kahdessa
osassa on myös pistekirjoitusnäppäimistöjä. Opaskoiran voi ottaa mukaan keskukseen.
 
– Kuulovammaiset vierailijat: Kannettavissa multimediaoppaissa on viittomakielisiä videoita
englanniksi,  ranskaksi,  saksaksi,  hollanniksi,  flaamiksi,  Belgian  ranskaksi,  unkariksi  ja
kansainvälisellä  viittomakielellä.  Kuulovammaisille  vierailijoille  järjestetään tunnin pituisia
kierroksia.  Keskus on varustettu  induktiosilmukoin.
 
– Osoite- ja yhteystiedot:
 
Parlamentarium – Euroopan parlamentin vierailukeskus
 
Euroopan parlamentti
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt -rakennus
 
B-1047 Bryssel
 
Sähköposti: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Taustatietoa Euroopan parlamentista
 
Euroopan parlamentti on ainoa EU:n toimielin, jonka unionin kansalaiset ovat valinneet suorilla
vaaleilla. Se edustaa noin 500 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat 28:ssä eri jäsenmaassa. Vaalit
järjestetään joka viides vuosi. Kesäkuussa 2009 Euroopan parlamentin yleiseen äänioikeuteen
perustuvat vaalit pidettiin 30. kerran. Toukokuussa  2014 pidetyissä Euroopan parlamentin
vaaleissa valittiin 751 parlamentin jäsentä eli meppiä.
 
Vuoden 1979 jälkeen on hyväksytty useita EU:n perussopimuksia, jotka kaikki ovat lisänneet
Euroopan  parlamentin  toimivaltaa  unionin  talousarvion  ja  lakien  valmistelussa  ja
hyväksymisessä.  Myös  parlamentin  jäsenten  oikeuksia  valvoa  muita  EU:n  toimielimiä  ja
laitoksia  on  vahvistettu.
 
Useimmilla EU:n toiminta-aloilla Euroopan parlamentti ja jäsenmaita edustava ministerineuvosto
päättävät yhdessä uusista EU-laeista.
 
Parlamentti osallistuu aktiivisesti kansalaisten arkeen vaikuttavien lakien valmisteluun monilla
eri aloilla, kuten ympäristönsuojelu, kuluttajien oikeudet, yhtäläiset mahdollisuudet, liikenne,
työntekijöiden,  pääoman,  palveluiden  ja  tavaroiden  vapaa  li ikkuvuus,  maatalous,
energiavarmuus,  maahanmuutto,  oikeus- ja sisäasiat,  terveys ja rakennerahastot.  Lisäksi
parlamentti  päättää yhdessä neuvoston kanssa EU:n vuotuisesta talousarviosta.
 
Parlamentti  kokoontuu vuosittain 12 täysistuntoon Strasbourgiin.  Sen jäsenet  osallistuvat
valiokuntien  työskentelyyn  Brysselissä,  missä  pidetään  myös  ylimääräisiä  täysistuntoja.
Keskustelut käydään kaikilla EU:n virallisilla kielillä, mikä ilmentää parlamentin sitoutumista
"moninaisuudessaan yhtenäiseen" monikulttuuriseen unioniin.
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Tietoa suunnittelijoista
 
PARLAMENTARIUMin suunnittelu
 
PARLAMENTARIUM  toivottaa  vierailijat  tervetulleiksi  aivan  uudella  tavalla  toteutettuun
näyttelyyn. Vierailukeskuksen on suunnitellut  ja kehittänyt saksalainen suunnittelutoimisto
Atelier Brückner, jonka kanssa Euroopan parlamentti teki vuonna 2008 sopimuksen keskuksen
yleissuunnittelusta.  Toimisto  valittiin  vuonna  2007  järjestetyllä  Euroopan  laajuisella
tarjouskilpailulla.
 
Sisällön ja muodon harmonia – hankkeen perustana oleva ajattelutapa
 
Atelier Brückner on kansainvälisesti tunnettu räätälöidyistä tilaratkaisuistaan, jotka perustuvat
toimiston ajattelutapaan sisällön ja muodon harmoniasta. Saksalaistoimisto suunnittelee ja
toteuttaa  ti loja,  joissa  arkkitehtuuri  ja  sisältö  muodostavat  l i i ton.  Monialaisessa
suunnitteluprosessissa syntyy näyttelyjä, jotka kertovat elävästi aineistoon sisältyviä tarinoita ja
tuovat esiin niiden taustoja.
 
"Haluamme  antaa  sisällön  puhua,  kertoa  vierailijoita  koskettavia  tarinoita  ja  luoda
mieleenpainuvan  kokemuksen",  sanoo  professori  Uwe  R.  Brückner.
 
PARLAMENTARIUM  muodostuu  dynaamisesti  yhteenliittyvistä  erillisistä  ympäristöistä.
Näyttelyn eri  osat  on toteutettu eri  tyylein,  ja  kukin tyyli  on valittu  ilmentämään parhaiten
näyttelyn tarinoita ja näyttelyn eri osien erityistä sisältöä. Näin on luotu valaiseva ja samalla
tunteita herättävä katsaus Euroopan ja Euroopan politiikan monitahoiseen historiaan. Vierailijat
voivat sukeltaa vuorovaikutteiseen maailmaan, jonka tarjoaman tiedon avulla he ymmärtävät
paremmin parlamentin roolia ja sen poliittista toimintaa.
 
Perustettu 1997 – pitkä ansiolista
 
Atelier Brückner perustettiin vuonna 1997 Hampurissa järjestetyn Expedition Titanic ‑näyttelyn
jälkeen. Sittemmin toimisto on toteuttanut yli  70 hanketta, joita ovat muun muassa Saksan
pörssin kaupankäyntisali  Frankfurtissa,  BMW-museo Münchenissä,  Cernin vierailukeskus
Genevessä ja  State Grid ‑paviljonki  Shanghain maailmannäyttelyssä Kiinassa.
 
Korean  Yongin-sin  Samsung-museo,  Amsterdamin  merimuseo  Hollannissa  ja  Saksan
elokuvamuseon pysyvä näyttely Frankfurtissa ovat esimerkkejä kymmenistä työn alla olevista
hankkeista, joita toteuttavat monialaiset tiimit yrityksen Stuttgartin-toimistossa Saksassa.
 
Yrityksellä  on  tällä  hetkellä  70  työntekijää,  jotka  edustavat  yhdeksää  eri  ammattikuntaa:
arkkitehtejä,  lavasuunnittelijoita,  sisustussuunnittelijoita,  valosuunnittelijoita,  viestintä-  ja
graafisia  suunnittelijoita,  tuotesuunnittelijoita,  dramaturgeja  ja  taidehistorioitsijoita.
 
Johtoryhmään kuuluvat  toimitusjohtaja  Shirin  Frangoul-Brückner  sekä  professori  Uwe R.
Brückner, professori Eberhard Schlag ja Britta Nagel. PARLAMENTARIUM-hanketta johtavat
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Michelle Bühler, Britta Nagel ja Atelier Brücknerin yhtiökumppani René Walkenhorst.
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