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  e Brest

Degemer mat deoc’h ! 



Ar mirdi, e istor hag e zastumadoù
Frouezh un hir a istor eo mirdi an Arzoù-kaer e Brest. Digoret e oa bet e 1877, ha graet en deus e vad eus donezonoù, 
prenadennoù gant kêr, legadoù dreistordinal hag oberennoù kaset gant ar Stad. Distrujet e oa bet e 1941, ha 
savidigezh ur mirdi all, treset gant an arkitektour Jean-Baptiste Mathon ha digoret e 1968, a verk e istor nevez.

Ar mirdi a vir en deiz hiziv un dastumad bras a livadurioù, kizelladurioù hag arz grafek (tresadennoù ha stampoù), 
liammet a-walc’h ouzh galvidigezh kêr a-fet ar mor. An hentad-pad en em astenn war daou live, ha lakaat a ra war-
raok an anaoudegezh hag ar veaj dre al luskadoù arz. 
Bep bloaz e vez aozet diskouezadegoù dibad hag a lusk buhez ar mirdi. Hennezh a ginnig ivez lies emgav da 
zivorfilañ, da zesevel, ha da bleustriñ an arz.

Galeries du rez-de-chaussée



Sal an diskouezadegoù dibad

  Sal an diskouezadegoù dibad

  Korn evit ar vugale-1
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0   Dedenn ar broioù pell

  Skol Pont-Aven hag an Nabied

  Simbolourien, livourien an hunvre

  Arzoù an 2Ovet hag an 21vet kantved

  Korn diskuizhañ

REZ-AN-DOUAR

Gwiskva (kombodoù evit pep hini)

Bank 
prestoù

  Palier an arzaoueg

  Brest hag an arzoù

  Breizh, etre an douar hag ar mor

  Morlivadurioù

  Korn evit ar vugale 



ARZAOUEG
Gant arzaoueg ar mirdi e 
c’hallit arnodiñ un dra flamm-
flimin : an arz en ho ti. Kinnig 
a ra prestañ he dastumad 
1250 oberenn (stampoù ha 
luc’hskeudennoù), en ur deurel 
ur sell ouzh an arz a vremañ.

PALIEROÙ E  
REZ-AN-DOUAR
Ar palieroù-mañ a ginnig 
un hentad tematek 
a-dreuz al luskadoù arz.

BREST HAG AN ARZOÙ

Gouestlet eo an oberennoù-
mañ da daolennadurioù Brest 
eus ar 17vet d’an 20vet kantved. 
Mont a reont d’ober un testeni 
prizius eus kêr distrujet e-pad 
an Eil Brezel-bed. Sorc’henn an 
arzourien evit Brest, a rae he mad 
eus renevezadur an arsanailh 
ha diorroadur ar sevel bigi, a oa 
en he mog en 18vet kantved. 

BREIZH, ETRE AN 
DOUAR HAG AR MOR

En 19vet kantved e oa Breizh 
un douar strujus evit awen 
an arzourien. Kavet o deus 
eno sujedoù taolennadurioù 
niverus : gweledvaoù, buhez 
pemdez, lidoù relijiel ha festoù, 
gwiskamantoù... Ar rannvro a 
zeu da vezañ ivez ul lec’h annez 
a’r gwellañ evit arzourien zo.

MORLIVADURIOÙ

Rumm livouriezh awenet gant 
ar mor (barroù-amzer, peñseoù 
hag emgannoù war vor), ar 
morlivadurioù a ya d’ober ur 
skourr bras eus an dastumad. 
En 19vet kantved e oant aet 
da leurennadurioù drastus, 
a ziskoueze galloud ar mor, 
an avel, ha nerzh an natur. 

DEDENN AR 
BROIOÙ PELL

Diorroet e oa an interest evit 
ar broioù pell en 19vet kantved, 
en amzer an trevadennoù. 
Taolennoù al livourien 
oriantalourien, kizelladurioù 
Anna Quinquaud, peotramant an 
traezoù degaset gant ofiserien 
eus an arme-vor, a ziskouez 
a-walc’h penaos e oa sot an 
dud gant ar c’hevandirioù all.

SKOL PONT-AVEN 
HAG AN NABIED

Er sal-mañ e tiskouezer 
oberennoù keneiled Paul 
Gauguin e Pont-Aven hag er 
Pouldu er bloavezhioù 1880, 
hag ivez arzourien kelc’h an 
Nabied. Kavout a reer furmoù 
gronnet, livioù lakaet a-blad 
peotramant ar sterniañ divoas, 
arouezioù ar sintetegezh.

SIMBOLOURIEN, 
LIVOURIEN AN HUNVRE

Ur strobad oberennoù a dest 
pinvidigezh ar simbolouriezh, 
ul luskad liesdiskiblezh hag 
europat, deuet war wel e fin an 
19vet kantved. Dre weledvaoù, 
poltredoù pe allegoriennoù e 
klask al livourien-se diskouez 
ur soñj, ergerzhet an diwelus, 
ha lakaat o subjektivelezh 
da dremen da gentañ.

ARZOÙ AN 20 vet HAG 
AN 21 vet KANTVED

Savet eo bet dastumad arz 
modern ar mirdi en-dro d’ar 
buruteller arz eus Brest Charles 
Estienne (1908-1966) ha da 
livourien Arc’hantell. Klokaet eo 
bet an tamm kentañ-mañ gant 
oberennoù merc’hed arzourezed 
o deus pleustret an difetisted ha 
gant un hollad oberennoù gant 
arzourien eus an 21vet kantved o 
deus liammoù gant Penn-ar-Bed.



1   Ar Rumm Meur : livouriezh an Istor

  Poltredoù ha gweledvaoù

  Korn « Ur sell all »

  Korn diskuizhañ

ESTAJ KENTAÑ

PALIER AN ESTAJ KENTAÑ



PALIER AN 
ESTAJ KENTAÑ
E palier an estaj kentañ  
e c’haller gwelet un dibab 
eus livouriezh Europa eus 
fin ar 16vet kantved da 
zeroù an 19vet kantved.

AR RUMM MEUR : 
LIVOURIEZH AN ISTOR

Kinnig a ra an hollad oberennoù-
mañ ur soubidigezh er Rumm 
Meur, a oa e beg urzhaz ar 
rummoù betek an 19vet kantved. 
Taolennoù bras e vezont alies, 
ha plediñ a reont gant sujedoù 
relijiel, mojennel, istorel pe 
allegorikel. Eus an arz barok 
d’ar romantelezh, en ur dremen 
dre an nevezklaselouriezh, 
ez int dreist-holl tra ar 
skolioù gall hag italian.

POLTREDOÙ HA 
GWELEDVAOÙ

Kontet e oa ar poltredoù 
hag ar gweledvaoù da vezañ 
izel en urzhaz ar rummoù, ha 
koulskoude e oa bet lañs ganto 
dizehan el livouriezh europat 
eus ar 17vet d’an 19vet kantved. 
Kement-se a weler en un 
heuliad poltredoù a lorc’hañs ha 
gweledvaoù, a zo darn anezho 
eñvorennoù eus an « Dro Veur », 
ar veaj deskoni graet gant e-leizh 
a amatourien arz hag a arzourien.

KORN « UR 
SELL ALL »
En-dro da grennlec’h an estaj 
kentañ, al lec’h-diskouez-mañ 
a ro da welet un dibab eus 
oberennoù dastumad ar 
mirdi hag a chom er mirlec’h 
peurliesañ. Bep bloaz e 
cheñcher anezho. Gallout a ra 
an tamm diskouezadeg bezañ 
tematek pe vonografek.

Palier an estaj kentañ



TITOUROÙ HA MIROUT BILHEDOÙ

Mirdi an Arzoù-kaer e Brest
24, straed Treuz
29200 Brest
02.98.00.87.96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

Mirout bilhedoù evit ar strolladoù :
reservations.musee@brest-metropole.fr 

MONEDUSTED

N’eus nemet ar palieroù e rez-an-douar hag an arzaoueg a 
gement a zo en aezamant d’an dud dalc’het en o c’heflusk. 
Er mirdi ez eus ur gador-ruilh hag azezennoù-bazh.

Gallout a reer kaout boukloù magnetek 
ha tokarnioù evit ar gweladennoù.

Er mirdi ez eus ur bonn-son ha bandennoù 
a santer gant an treid.

 

TITOUROÙ 

Eurioù digeriñ : 
• a Veurzh da Sadorn : 10e-12e am / 2e-6e gm
• da Sul : 2e-6e gm
Serr d’an deizioù-gouel nemet d’ar 14 a viz Gouere 
ha d’ar 15 a viz Eost (digor eus 2e da 6e gm)
Serr bep bloaz e miz Genver.

Prizioù (gweladenn frank) :
• Priz leun : 5 € – Priz izel : 3 €
• Digoust evit an dud dindan 25 bloaz diwar zivizoù.
Priz an obererezhioù zo da gavout e lec’hienn ar mirdi.

CHOMOMP E DAREMPRED

Kit e-barzh kostezioù ar mirdi, heuilhit an abadennoù evel pa vijec’h 
eno, kontit ho fromadennoù ha gwelit sorc’hennoù ar weladennerien !  

  musee.brest.fr

  www.facebook.com/museebrest

  #mbabrest

  Brest.fr
Luc’hskeudennerien : Nacer Hammoumi (palieroù e rez-an-douar ha sal an 
diskouezadegoù dibad) : Mathieu ar Gall (palier an estaj kentañ).


