Muzeum
Perfum
W beczkach z drewna cedrowego przez 2 lata Farina
przechowywał swoje perfumy. To tylko jedna z
tajemnic produkcji Wody Kolońskiej. Jego warsztat
z przyrządami do destylacji pokazuje, jak wielkim
mistrzem perfumiarskim był J.M. Farina.
Zachowane ryciny i stare fotografie pozwolą
Państwu zapoznać się z przemianami, jakie w ciągu
stuleci zaszły w sztuce perfumiarskiej.
Na liście znakomitych klientów Fariny znajduje się
też ostatni polski król - Stanisław August
Poniatowski.
Dzisiaj ósme już pokolenie w rodzinie Fariny
zajmuje się produkcją Wody Kolońskiej –
EAU DE COLOGNE.

D O M FA R I N Y / FA R I N A H A U S
Obenmarspforten 21
50667 Köln /Kolonia/ Cologne
www.Farina-Haus.de
Zwiedzanie grupowe Godziny otwarcia
maksymalnie 20 osób
od poniedziałku do soboty
Rezerwacja i informacja:
10:00 – 18:00
+49(0)221 399 89 94
w niedziele 11:00 – 16:00
Fax: +49 (0)221399 89 95
Wstęp – 5,00 Euro
Email: Museum@Farina-Haus.de

w
Domu Fariny
w
Kolonii

D O M FA R I N Y

Ponad 300 lat temu
tutaj zaczęła się
wspaniała historia
Wody Kolońskiej Eau de Cologne

Archiwum firmy Farina należy do największych w
Europie. Na podstawie licznych dokumentów, listów
(ponad 900 000), rachunków i ksiąg można prześledzić
dokładnie całą historię Wody Kolońskiej od założenia firmy
w 1709r. do dzisiaj.
Wyposażenie wnętrza muzeum - meble, obrazy, naczynia
- przenoszą Państwa do epoki Rokoko, w której narodziła
się dynastia rodziny Farina.

Johannn Maria Farina (1685 – 1766) ku czci miasta
Kolonia, nazwał swoje perfumy „Woda Kolońska”
(po francusku - Eau de Cologne) i przyczynił się tym do
rozsławienia Kolonii na całym świecie. Miasto
uhonorowało perfumiarza rzeźbioną figurą na wieży
ratusza.

ORIGINAL

Czerwony tulipan – znak firmowy na najstarszej na
świecie etykietce perfum Fariny.

Podczas zwiedzania, przy towarzyszeniu muzyki Karla
Fariny (kompozytor z XVII w.), zapoznają się Państwo z
kolejnymi etapami rozwoju flakonów, od pierwszej –
podłużnej Rozolii, do kreacji wielkich artystów – Wasiliego
Kandinskiego i Franza Marca.

Zwiedzając nasze muzeum, bądą Państwo przechodzić
przez oryginalne pomieszczenia domu Fariny, których stan
od ponad trzystu lat się nie zmienił. Zapoznamy Państwa
z różnymi metodami uzyskiwania olejków zapachowych
(enfleurage, destylacja, ekstrakcja) oraz zdradzimy,
dlaczego J.M. Farinę określa się mianem OJCA
NOWOżYTNEJ PERFUMERII.

