Guia Turístico Virtual
Como o tema do nosso grupo é “Cultura Digital”, estamos disponibilizando um guia
turístico virtual de museus nacionais e internacionais. Acredito que muitos de vocês têm a
vontade de conhecer museus ou até mesmo outros locais famosos, mas ainda não tiveram
condições para conhecê-los. Portanto, este guia tem como objetivo de matar um pouco desta
vontade, ao indicar sites que farão você se sentir dentro de um museu.
É claro que a sensação não será a mesma, porém os museus virtuais apresentam
certas vantagens, como o oferecimento de mais informações e detalhes sobre suas obras, a
exibição de acervos que não são expostos no museu real. Além disso, alguns museus virtuais
oferecem a oportunidade de enxergar alguns aspectos de muitas obras que não são visíveis a
olho nu em um museu real.
Abaixo, segue uma lista de links de museus nacionais e internacionais e de alguns
pontos turísticos espalhados pelo mundo. Aproveite! ; )

- Museu Virtual de Brasília:
http://www.museuvirtualbrasilia.org.br/PT/
Este site exibe um museu cujo acervo é a
própria cidade de Brasília. Ou seja, o site exibe
fotos e vídeos dos pontos turísticos da capital,
além de oferecer um passeio virtual por dentro de
algumas construções famosas, como a Catedral
de Brasília, vista na foto ao lado.

- ERA VIRTUAL:
http://www.eravirtual.org/
O ERA VIRTUAL é um projeto cujo objetivo é de oferecer ao internauta uma visita a
diversas instituições culturais do Brasil, como museus e exposições. O site conta com uma
grande lista de passeios virtuais oferecidos. O destaque fica por conta da narração realizada
durante essas visitas, como se um monitor estivesse ao seu lado. O site conta com os
seguintes museus:
- Casa Fiat de Cultura
- Museu Histórico Abílio Barreto

- Museu do Diamante
- Museu do Oratório
- Casa de Cora Coralina
- Museu nacional do mar
- Museu Victor Meirelles
- Museu da República
- Museu Casa Guignard
- Museu Casa Guimarães Rosa
- Exposição: Energia Nuclear (Casa da Ciência)

- Igreja do Santo Sepulcro:
http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html
A Basílica do Santo Sepulcro é um local em Jerusalém onde a tradição cristã afirma
que Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e de onde ressuscitou no Domingo de Páscoa.
Constitui um dos locais mais sagrados da cristandade.

- Capela Sistina:
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
A Capela Sistina (em italiano: Cappella
Sistina) é uma capela situada no Palácio
Apostólico, residência oficial do Papa na
Cidade do Vaticano. É famosa pela sua
arquitetura, inspirada no Templo de
Salomão do Antigo Testamento, e sua
decoração em afrescos, pintada pelos
maiores
artistas
da Renascença,
incluindo Michelangelo, Raphael, Bernini
e Sandro Botticelli. A vantagem do tour
virtual está no fato de que você pode
apreciar estas belas obras sem ficar
com dores no pescoço.

- Museu da pessoa:
http://www.museudapessoa.net/
O Museu da Pessoa é um museu virtual de histórias de vida aberto à participação
gratuita de toda pessoa que queira compartilhar sua história a fim de democratizar e ampliar a
participação dos indivíduos na construção da memória social. O site conta com fotos tiradas
pelas próprias pessoas que dividem suas histórias.

- Art Project:
http://www.googleartproject.com/
Projeto desenvolvido pela Google em parceria com vários museus do mundo todo, pelo
qual podemos ver pinturas do The Metropolitan Museum of Art and MoMA em New York, The
State Hermitage Museum em St. Petersburg, Tate Britain & The National Gallery em Londres,
Museo Reina Sofia em Madrid, the Uffizi Gallery em Florença e do Van Gogh Museum em
Amsterdam.
Cada imagem tem 7 bilhões de pixels, suficiente para fazer zooms impressionantes e
não perder nenhum detalhe.
Podemos navegar pelos museus como se fosse Google Street, visitando salas e
acessando as obras delas, assim como criar nossas próprias coleções para desfrutá-las
posteriormente.
A seguir, uma sequência de imagens que dá uma melhor idéia desta poderosa
ferramenta cultural, que permite que o internauta passeie pelo museu e amplie a obra
observada, a fim de observar até a técnica do artista e detalhes que seriam difíceis de serem
vistos a olho nu. As imagens foram extraídas da visita virtual do MoMa, em Nova York e a obra
destacada é “Noite Estrelada”, de Van Gogh.

