
 

Parlamentárium - Otvorené dvere európskej
demokracie
 
Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu - Parlamentárium - je najväčším
parlamentným návštevníckym centrom v Európe a prvou expozíciou v histórii, ktorá je
dostupná v 23 jazykoch. Občania, miestni obyvatelia a turisti majú jedinečnú možnosť
nahliadnuť do Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií EÚ prostredníctvom množstva
interaktívnych multimediálnych nástrojov.
 
„Parlamentárium  je  neobyčajnou  prehliadkou  práce  Európskeho  parlamentu.  Navštíviť
Parlamentárium  znamená  lepšie  porozumieť  súčasnej  Európe."
 
Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu
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Úvod - Zažite Európsky parlament, ako nikdy
predtým
 
Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu - Parlamentárium - bolo otvorené pre
verejnosť v októbri 2011. Prostredníctvom multimediálnych nástrojov sa návštevníci
prenesú do srdca Európskeho parlamentu, aby zažili, ako sa prijímajú rozhodnutia a ako
ovplyvňujú ich každodenný život.Deti, rovnako ako dospelí budú môcť inovatívnym a
zábavným spôsobom spoznávať európsku politiku.
 
Parlamentárium  je  najväčším  parlamentným  návštevníckym  centrom  v  Európe  a  prvou
expozíciou  v  histórii,  ktorá  je  dostupná  v  23  jazykoch.  Návštevníci  sa  prostredníctvom
interaktívnych audiovizuálnych obrazoviek spoznajú s politikmi, budú sa môcť vydať na virtuálnu
cestu po Európe na 3D mape, dozvedieť sa, ako Európska únia postupne pomohla každej
krajine, získať viac informácií o úlohe Európskeho parlamentu a omnoho viac.
 
Parlamentáriumje otvorené 7 dní v týždni
 
Parlamentárium  je  jedinou  súčasťou  sídla  EÚ  v  Bruseli,  ktorá  je  odteraz  dostupná  bez
vstupného  preukazu  pre  všetkých  občanov  7  dní  v  týždni.
 
Európsky  parlament  pomocou  Parlamentária  pomáha  pri  oživovaní  európskej  štvrte  a
potvrdzuje svoj záväzok viac sa otvoriť verejnosti. Nové návštevnícke centrum je aj miesto pre
rodiny s deťmi, ktoré privíta dospelých i deti z Belgicka a iných krajín. Je tiež stredobodom
záujmu školských výletov, pretože celým triedam poskytuje vhodné prostredie, v ktorom sa deti
môžu zoznámiť s dôležitou súčasťou dnešného politického sveta.
 
Parlamentárium je prvým základným kameňom rozvoja skutočných „európskych priestorov“. Z
dlhodobého hľadiska má Parlament v úmysle vytvoriť  mestskú turistickú trasu ponúkajúcu
informatívne a vzdelávacie  návštevy nového návštevníckeho centra,  informačného bodu,
Infopointu,  Informačnej  kancelárie  EP v  Belgicku a  budúceho Domu európskej  histórie.
 
Parlamentáriumv skratke
 
360° projekcia zasadacej miestnosti
 
Počas  návštevy  sedia  návštevníci  uprostred  obrovskej  360°  obrazovky  s  digitálnym
priestorovým  zvukom,  na  ktorú  sa  premieta  zasadacia  miestnosť.  Môžu  tak  sledovať
rozhodovanie v Európskom parlamente a dozvedieť sa viac o ľuďoch, ktorých si demokraticky
volia – poslancoch Parlamentu. Vzdelávacou a zábavnou formou si môžu vypočuť rozpravy,
sledovať hlasovanie a nechať sa sprevádzať legislatívnym procesom. Budú mať k dispozícii aj
aplikáciu na dotykovej obrazovke, ktorá im umožní dozvedieť sa viac o poslancoch Parlamentu.
 
Virtuálna cesta po Európe
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Návštevníci sa tiež môžu vydať na virtuálnu cestu po Európe a dozvedieť sa, ako Európska únia
postupne pomohla každej krajine, ako aj to, že všetky členské štáty sú rozdielne, ale zároveň sú
súčasťou spoločného politického projektu. Prechádzka po Európe v časti nazvanej „Miesto
príbehov“  ponúka  mapu  Európy  na  ploche  200  m2  s  viac  než  90  interaktívnymi  bodmi.
Prenosné obrazovky slúžia ako audiovizuálni sprievodcovia umožňujúci návštevníkom cestovať
po krajine alebo regióne, ktoré ich zaujímajú.
 
V tej istej miestnosti je na strope zavesená dych vyrážajúca 3D svetelná inštalácia, ktorá je v
skutočnosti premenlivou 3D mapou Európy zobrazujúcou výsledky rôznych prieskumov verejnej
mienky. Je to jedna z najväčších svetelných inštalácií na svete.
 
Simulačná hra na Parlament pre žiakov škôl
 
Parlamentárium rovnako ponúka multimodálnu simulačnú hru pre skupiny žiakov stredných
škôl. Jej hráči sa môžu stať poslancom Európskeho parlamentu a prejsť všetky kroky potrebné
na schválenie právneho predpisu EÚ. Hra je určená najmä pre hráčov vo veku 14 – 18 rokov,
ale aj starších, a v jednom kole sa jej môže zúčastniť až 32 hráčov.
 
Obrazové odkazy poslancov Európskeho parlamentu...
 
Kto  sú  naši  poslanci?  Za  čo  sa  zasadzujú?  Prečo  sa  združili  do  7  politických  skupín  v
Európskom  parlamente?  Návštevníci  to  majú  možnosť  zistiť  prostredníctvom  mnohých
interaktívnych  zariadení  a  videosteny  s  odkazmi  každého  zo  754  zvolených  poslancov
Parlamentu.
 
...a ľudí z celej Európy
 
Návštevníci si tiež vypočujú svedectvá ľudí z rôznych krajín EÚ. V časti „Každodenný život“ 54
Európanov rozpovie svoj príbeh o tom, ako EÚ a jej politiky ovplyvnili ich životy, podnikanie a
projekty.
 
Interaktívna hlasovacia aplikácia „Vaša voľba“
 
Ďalšou  inštaláciou  v  ponuke  je  „Vaša  voľba“.  Ide  o  interaktívnu  hlasovaciu  aplikáciu,
prostredníctvom ktorej môžu návštevníci nahliadnuť do širokého spektra politických otázok, o
ktorých sa rokuje v Parlamente,  a porovnať tak svoje hlasovanie s hlasovaním ostatných
návštevníkov.
 
Cesta v čase
 
Výstava  tiež  ponúka  stručnú  cestu  v  čase  so  150  obrázkami  a  mnohými  historickými
dokumentmi, ktoré sú dokladom rozhodujúcich udalostí, ktoré pomohli zmeniť tvár Európy.
 
Praktické informácie
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Návštevnícke  centrum  Európskeho  parlamentu  je  otvorené  každý  deň  s  výnimkou
pondelňajšieho dopoludnia. Vstup, rovnako ako audiovizuálny sprievodca v 23 jazykoch sú k
dispozícii zdarma. Priestory boli navrhnuté tak, aby boli plne prístupné ľuďom aj s osobitnými
potrebami. Centrum ponúka aj obchod s výrobkami s logom Európskeho parlamentu, kaviareň,
miestnosť na prebaľovanie detí a šatňu.
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Simulačná hra na Parlament - Staňte sa na chvíľu
poslancom Európskeho parlamentu
 
Parlamentárium ponúka žiakom stredných škôl simulačnú hru, prostredníctvom ktorej absolvujú
intenzívny kurz o tom, ako funguje demokraticky zvolený Európsky parlament. Žiaci sa stanú
poslancami Európskeho parlamentu a budú rokovať so svojimi kolegami o prijímaní právnych
predpisov, ktoré budú ovplyvňovať každodenný život v Európanov.
 
Počas hry sa žiaci dozvedia, ako sa navrhujú právne predpisy EÚ a kto je do tohto procesu
zapojený. Hráči sú v priebehu hry – podobne ako skutoční poslanci – vystavení stresovým
situáciám: musia vytvárať spojenectvá, obhajovať vlastné myšlienky v politických rozpravách,
viesť politické rokovania s ostatnými inštitúciami a komunikovať svoje rozhodnutia médiám.
Naučia  sa  tak  umeniu  robiť  kompromisy,  ktoré  je  nevyhnutnou  podmienkou  úspechu  v
európskej  politike.
 
Hráči v priebehu hry prídu do kontaktu s odborníkmi z praxe, záujmovými skupinami a ostatnými
zúčastnenými stranami.  Musia sa rýchlo rozhodnúť,  ktoré informácie vyplývajúce z týchto
stretnutí sú najpodstatnejšie. Ešte väčšou výzvou je množstvo jazykov, ktorými sa bude hovoriť.
 
Pre hru bolo vytvorených viac než 400 virtuálnych postáv, ktoré stvárnili herci zo všetkých 27
krajín EÚ. Scenár hry má viac než 250 strán a bol preložený do 23 jazykov (čo predstavuje viac
než 5750 strán pre všetky jazyky).
 
Hra trvá dve a pol hodiny. Skupiny by mali pozostávať z minimálne 16 a maximálne 32 žiakov.
Účasť je zdarma. Ideálny vek hráčov je od 14 do 18 rokov, možnosť zapojiť sa však majú aj
starší návštevníci.
 
Podobné simulačné hry sa stretli s obrovským úspechom v Dánsku, vo Švédsku a v Nórsku.
 
Hru si možno zarezervovať na: parlamentarium@europarl.europa.eu a od 15. septembra na:
www.europarl.europa.eu/visiting
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Medaila a diplom Nobelovej ceny za mier v
Parlamentáriu
 
Pri  príležitosti  udelenia  Nobelovej  ceny  za  mier  za  rok  2012  Európskej  únii  bude  v
Parlamentáriu do 6. októbra 2013 možné zhliadnuť výstavu na tému Európa od vojny k mieru.
Samostatnú výstavu organizuje aj Nobelovo centrum mieru v Osle, ktorej cieľom je ilustrovať
príspevok EÚ k zachovaniu mieru.
 
Pri  inaugurácii  výstavy  Nobelovho centra  mieru  za  účasti  Kaci  Kullman Five  z  Nórskeho
Nobelovho výboru a Bente Erichsen z Nobelovho centra mieru, predseda EP Martin Schulz
uviedol:
 
"Váš mier, Vaša cena a teraz aj Vaša medaila. Nobelova cena za mier za rok 2012 je cenou pre
všetkých občanov EÚ. Vašu medailu, ktorá je uznaním Vášho úsilia o presadzovanie mieru
naprieč kontinentom a v zahraničí, rovnosti, právneho štátu a rešpektu voči ľudským právam,
môžete  teraz  zhliadnuť  v  Bruseli.  V  týchto  ťažkých  časoch  je  Nobelova  výstava  silnou
pripomienkou  toho,  prečo  možete  byť  hrdí  na  to,  že  ste  občanmi  EÚ."
 
Výstava pri príležitosti udelenia Nobelovej ceny mieru za rok 2012, pripravená Nobelovým
centrom mieru  v  Oslo,  ponúka návštevníkom prehľad pokroku,  ktorý  Európa dosiahla  od
obdobia,  kedy sa konflikty  riešili  na bojisku až po súčasnosť,  kedy sa riešia rokovaniami.
Ukazuje tiež, ako Európska únia pomohla presadzovať mier, demokraciu, právny štát a ľudské
práva.
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Fakty a čísla
 
Všeobecné informácie:
 
– Plocha: Približne 5400 m² s 2890 m² vyčlenenými na expozície. Je to najväčšie parlamentné
návštevnícke centrum v Európe a druhé najväčšie na svete po washingtonskom Capitol Hill.
 
–  Jazyk:  Je  to  prvá  stála  expozícia  vo  svete  dostupná  v  plnom rozsahu  v  23  jazykoch.
Návštevníci dostanú prenosných osobných audiovizuálnych sprievodcov (OAS). Pri každej
inštalácii OAS zobrazí podrobné informácie a krátke filmy v jazyku, ktorý si vyberie návštevník.
Posunková reč, ako aj braillové hmatové mapy, sú k dispozícii v štyroch jazykoch (angličtina,
francúzština, holandčina a nemčina).
 
– Návštevnosť: 270 000 návštevníkov počas prvého roka. Návštevnosť v januári 2013 bola o
45% vyššia ako v januári 2012.
 
– Náklady:  Približne 20,5 miliónov eur vrátane plánovania a nákladov na produkciu v 23
jazykoch (celkom).
 
Na porovnanie:
 
– Tintinovo múzeum: 15 miliónov eur, na ploche 3500 m²
 
– Návštevnícke centrum Rakúskeho parlamentu: 6 miliónov eur, na ploche 700 m²
 
– Návštevnícke centrum Capitol Hill v USA: 421 miliónov eur, na ploche 53 800 m²
 
– Dĺžka projektového plánovania: 6 rokov.
 
Rozhodnutie o vytvorení centra: júl 2005.
 
Tender na interiérový dizajn a dizajn expozícií: jar 2007.
 
Udelenie zmluvy: január 2008.
 
Slávnostné otvorenie: október 2011.
 
– Expozície:  Trvalé a dočasné expozície. Dočasné expozície: Budovanie návštevníckeho
centra (14/10/2011 - 10/06/2012); Art@Europarl  (16/08/2012 - 31/10/2012);
 
Sacharovova skúsenosť (15/11/2012 -  26/02/2013);  Európa od vojny k mieru,  výstava pri
príležitosti  udelenia Nobelovej  ceny za mier  za rok 2012 (16/05/2013 -  06/10/2013).
 
–Ocenenia:Parlamentárium získalo viac ako desať ocenení. Ide napríklad o zvláštnu cenu
cestovného ruchu bruselskej cestovnej agentúry VisitBrussels, ocenenie od Art Directors Club
of Europe v kategórii  environmentálneho dizajnu, rakúsku Innovation Award, Sinus Award,
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nemeckú  Art  Directors  Club  Award  a  the  Red  Dot  Design  Award.  V  roku  2013  bolo
Parlamentárium  nominované  na  cenu  Európske  múzeum  roka.
 
–  Všeobecné  plánovanie,  koncepcia,  dizajn  stálej  expozície:  ATELIER BRÜCKNER,
nemecká  výstavná  dizajnérska  kancelária,  držiteľka  viacerých  ocenení  na  národnej  i
medzinárodnej úrovni.  Za ostatných 25 rokov kancelária ATELIER BRÜCKNER dizajnovo
stvárnila okrem iných múzeum BMW v Mníchove, návštevnícke centrum CERN v Ženeve a
Nemeckú burzu cenných papierov vo Frankfurte.
 
– Plánovanie, koncepcia a stvárnenie rolovej hry: Media Farm, Nórsko. Simulačná hra je
založená na vysoko úspešných referenčných projektoch vo švédskom, dánskom a nórskom
parlamente, ktoré ročne priťahujú desiatky tisícov žiakov.
 
– Mediálna produkcia:  Markenfilm Crossing, Hamburg. Spoločnosť má viac než 50-ročné
skúsenosti s filmovou produkciou a dizajnom interaktívnych a multimediálnych riešení a bola
ocenená na mnohých medzinárodných súťažiach.
 
– Prvá koncepcia: LORD Cultural Resources Planning & Management ltd., konzultantská firma
pre muzeálne plánovanie a riadenia kultúrneho dedičstva, konzultant pre viac než 1500 múzeí a
návštevníckych centier (napríklad Guggenheimovo múzeum v Bilbau, Tate Modern, Louvre).
 
– Grafický dizajn (pod vedením ATELIER BRÜCKNER): Grafické štúdio integral ruedi baur
vyvinulo pre Parlamentárium osobitný grafický skript. Každé grafické označenie tvorí viacero
prekrývajúcich sa jazykov EÚ,  čo má znázorňovať  koncepciu „zjednotení  v  rozmanitosti“.
Niektoré označenia sú zložené zo všetkých 23 jazykov.
 
– Interaktivita: Expozícia ponúka približne 100 videí a približne 300 audiovizuálnych inštalácií.
 
- Multimediálna produkcia:Markenfilm Crossing, Nemecko. Markenfilm Crossing je ocenená
mediálna produkcia so silným interaktívnym dizajnom a oddelením multimediálnych riešení.
Markenfilm Crossing je divíziou Markenfilm Group, poprednou európskou produkčnou skupinou
v kategórii komerčných filmov s viac ako 50-ročnými skúsenosťami.
 
Technické informácie:
 
– Herci pre simulačnú hru: Viac než 400 umelcov z 27 krajín EÚ.
 
– Ľudia, s ktorými boli natočené interview pre časť Každodenný život: 54 občanov z 27
členských štátov.
 
– Počet aktívnych bodov v časti „Zjednotení v rozmanitosti“: 90, každý z nich obsahuje film
o inom meste / oblasti členských štátov EÚ.
 
– Počet rádiofrekvenčných identifikátorov (RFID) v časti Zjednotení v rozmanitosti: viac
než 600 zabudovaných označení RFID.
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– Počet obrazoviek:  viac než 100 interaktívnych terminálov / obrazoviek a interaktívnych
projekcií.
 
– Počet LED pri vstupe: 595 968 LED ((97x8 panelov) x (256 bodov x 3)).
 
– Počet fotografií: viac než 1400.
 
– Dĺžka kabeláže: približne 40 km.
 
– Interaktívna podlahová mapa: podlahová mapa Európy s veľkosťou 210 štvorcových metrov
s 90 interaktívnymi bodmi.
 
– 3600 kiná: dve 3600 kiná, každé z nich s s projekčnou plochou veľkou približne 150 m².
 
– Počet OAS k dispozícii: 700.
 
– 3D svetelné inštalácie: a) 3D LED strop s približne 13 000 LED na ploche 42 m2 – najväčšia
na svete, b) 40-metrový LED kruh zobrazujúci európsku štatistiku pomocou viac než 50 000
LED.
 
Praktické informácie:
 
– Otváracie dni: otvorené 7 dní v týždni (okrem pondelňajšieho dopoludnia). Zatvorené 1.
januára, 1. mája, 1. novembra a 24., 25. a 31. decembra.
 
– Otváracie hodiny: 59 hodín týždenne
 
pondelok: 13.00 - 18.00 h
 
utorok - piatok: 9.00 - 18.00 h
 
sobota, nedeľa: 10.00 - 18.00 h.
 
– Vstupný poplatok: zdarma.
 
– Kapacita: naraz 630 osôb.
 
– Zamestnanci na poschodí: približne 20 trvalých stanovíšť.
 
– Ďalšie služby: Bezplatný audiovizuálny sprievodca, kaviareň a obchod so suvenírmi s logom
EP.
 
– Pre deti: Obsah určený pre deti je možné nájsť na viacerých úsekoch expozície, pričom ich
prehliadka trvá približne hodinu. Deti dostanú zdarma vlastného prenosného audiovizuálneho
sprievodcu.
 
– Dostupnosť: Je zaručený prístup pre invalidné vozíky. Zamestnanci radi poskytnú pomoc a k
dispozícii je určitý počet invalidných vozíkov. Ak potrebujete invalidný vozík, pošlite, prosím, e-
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mail na adresu parlamentarium@europarl.europa.eu aspoň jeden deň pred príchodom.
 
– Pre zrakovo postihnutých návštevníkov: Centrum poskytuje audiovizuálnych sprievodcov
so špeciálnymi zvukovými nahrávkami, ktoré popisujú priestor, obsah a hlavné prvky. Sú k
dispozícii dotykové mapy v Braillovom písme v holandčine, angličtine, francúzštine a nemčine,
ako aj klávesnice v Braillovom písme v dvoch častiach centra. Zrakovo postihnutých môžu
sprevádzať vodiace psy.
 
– Pre návštevníkov so sluchovým postihnutím: Prenosní audiovizuálni sprievodcovia sú
vybavení  obrazovými záznamami v posunkovej  reči  v  angličtine,  francúzštine,  nemčine a
holandčine. Pre sluchovo postihnutých je k dispozícii osobitná hodinová prehliadka. Centrum je
tiež vybavené indukčnými slučkami.
 
– Adresa / kontakt:
 
Parlamentárium – Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu
 
Európsky parlament
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy-Brandt-Building (budova Willy-Brandt)
 
B -1047 Brusel
 
E-mail: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Základné informácie o Európskom parlamente
 
Európsky  parlament  je  jedinou inštitúciou  EÚ,  ktorú  priamo volia  občania  EÚ.  Zastupuje
približne 500 miliónov ľudí v 28 členských štátoch EÚ. Voľby sa konajú každých päť rokov.
Voľby z júna 2009 sa uskutočnili v rok 30. výročia všeobecných volieb do Parlamentu. Vstupom
Chorvátska do EÚ sa počet poslancov Európskeho parlamentu zvýšil na 766. V nasledujúcich
voľbách v máji 2014 bude do EP zvolených 751 europoslancov.
 
Od roku 1979 jednotlivé európske zmluvy posilňovali právomoci Európskeho parlamentu, pokiaľ
ide o navrhovanie a hlasovanie o rozpočte a právnych predpisoch EÚ. Posilnila sa aj politická
kontrola poslancov EP nad ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ.
 
Vo väčšine politických oblastí  EÚ rozhodnutia  o  nových právnych predpisoch EÚ prijíma
Parlament  spoločne s  Radou ministrov,  ktorá  zastupuje  členské štáty.
 
Parlament zohráva aktívnu úlohu pri navrhovaní právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú životy
jeho  občanov:  napríklad  v  oblasti  ochrany  životného  prostredia,  spotrebiteľských  práv,
rovnakých príležitostí,  dopravy, voľného pohybu pracovníkov, kapitálu, služieb a tovaru, v
oblasti  poľnohospodárstva,  energetickej  bezpečnosti,  prisťahovalectva,  spravodlivosti  a
domácich vecí, zdravotníctva a štrukturálnych fondov. Parlament má tiež spoločnú právomoc s
Radou, pokiaľ ide o ročný rozpočet Európskej únie.
 
Každoročne sa Parlament schádza na 12 plenárnych zasadnutiach v Štrasburgu. Jeho poslanci
sa  stretávajú  v  parlamentných  výboroch  v  Bruseli,  kde  sa  tiež  konajú  ďalšie  plenárne
zasadnutia. Rokuje sa vo všetkých úradných jazykoch EÚ, čo je odrazom záväzku k rozmanitej
a multikultúrnej Únii „zjednotenej v rozmanitosti“.
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Informácie od architektov
 
ATELIER BRÜCKNER – architektúra, návrhy expozícií, scénografia
 
Dizajn Parlamentária
 
Parlamentárium  pozýva na návštevu inovatívne navrhnutej  expozície.  Autorom projektu a
stvárnenia Návštevníckeho centra EP je nemecké štúdio pre návrhy expozícií Atelier Brückner,
ktoré v roku 2008 uzavrelo zmluvu s Európskym parlamentom na vypracovanie celkového
projektu. Štúdio bolo vybrané na základe celoeurópskej verejnej súťaže, ktorá sa uskutočnila v
roku 2007.
 
Širšie súvislosti a filozofia projektu
 
Atelier  Brückner  sa  stal  medzinárodne  známym vďaka  priestorovým riešeniam,  ktoré  sú
prispôsobené predstavám zákazníkov a odrážajú jeho motto „forma je daná obsahom“. Toto
nemecké štúdio spája architektúru s obsahom: vytvorí koncepciu, zaistí plánovanie a zrealizuje
scénografiu. Stvárnením expozícií, ktoré zahŕňa mnoho odborov, ožívajú exponáty, príbehy i
súvislosti, z ktorých sa výstavy zrodili.
 
„Chceme, aby obsah prehovoril, aby rozprával príbehy, ktoré zapôsobia na návštevníka, a aby
vytváral dojmy, ktoré zostanú dlho uchované v jeho pamäti,“ hovorí prof. Uwe R. Brückner.
 
Parlamentárium  prináša  dynamický  sled  jednotlivých  prostredí.  Každá  časť  expozície  je
štylizovaná odlišne:  jednotlivé štýly  boli  zvolené tak,  aby čo najlepšie  predstavili  príbehy
exponátov i  konkrétny obsah každej  časti  výstavy.  Umožní  to  nielen poučným spôsobom
porozumieť zložitým dejinám Európy a európskej politiky, ale zároveň to prinesie citový zážitok.
Návštevníci sa budú môcť pohrúžiť do interaktívneho sveta informácií a ľahšie tak pochopia
úlohu Parlamentu a jeho politickú činnosť.
 
Rok založenia 1997 – rozsiahle referencie
 
Atelier  Brückner  bol  založený  v  roku  1997  po  výstave  Expedícia  Titanic  usporiadanej  v
nemeckom prístavnom meste  Hamburg.  Odvtedy  štúdio  realizovalo  viac  ako  70  ďalších
projektov, medzi ktoré patria hlavná sála nemeckej burzy vo Frankfurte nad Mohanom, múzeum
BMW v Mníchove, Návštevnícke centrum CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum) v
Ženeve a pavilón State Grid na EXPO v čínskom Šanghaji ako i mnoho ďalších.
 
Múzeum dejín  firmy Samsung v  kórejskom Jongine,  Múzeum námorníctva v  holandskom
Amsterdame a stála výstava v Nemeckom múzeu filmu vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko)
patria k desiatke projektov, ktoré prebiehajú v súčasnosti. Navrhujú ich medziodborové tímy v
nemeckom štúdiu v Stuttgarte.
 
Pre štúdio dnes pracuje 70 zamestnancov z deviatich rôznych profesií: architekti, scénografi,
návrhári interiérov, návrhári osvetlenia, grafickí a komunikační dizajnéri, produktoví dizajnéri,
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dramaturgovia a historici umenia.
 
Výkonnú radu tvoria generálna riaditeľka Shirin Frangoul-Brückner, prof. Uwe R. Brückner, prof.
Eberhard Schlag a Britta Nagel. Riadením projektu Parlamentária sú poverení Michelle Bühler,
Britta Nagel a René Walkenhorst, partner štúdia Atelier Brückner.
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