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Abstract

 O presente trabalho procura estudar e a analisar a relação entre a 
Arquitectura e o Design Gráfico. De uma recolha inicial foram escolhidas 
quatro obras, pretendendo-se compreender o processo da realização de 
uma identidade gráfica de edifícios de carácter público grande importân-
cia, mantendo como elemento chave a própria Arquitectura. Pretende-se 
ainda relacionar os casos num esquema global, comparando as seme-
lhanças e diferenças, e ainda compreender qual o papel do logótipo da 
identidade gráfica de cada elemento no plano geral da compreensão do 
edifício.

 The following dissertation aims to study and analyze the relationship 
between Architecture and Graphic Design. From an initial collection, four 
cases were chosen, with the intention of understanding the process of cre-
ating the  graphic identity of public buildings of great importance, maintain-
ing as a key element the Architecture itself. It is also intended to connect all 
cases in a global scheme, comparing the similarities and differences, and 
to understand the role of the graphic identity logo of each element in the 
general understanding of the building.
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1 Da Arquitectura e Design Gráfico

 O principal objectivo do presente trabalho é abordar a relação 
entre a Arquitectura e o Design Gráfico, dois campos distintos que coa-
bitam em diversas situações. Na presente dissertação iremos abordar a 
questão da Identidade Gráfica associada a determinados edifícios. 
 Define-se Identidade Gráfica como o conjunto de elementos for-
mais que representam de forma sistematizada um nome, uma ideia, um 
produto ou uma instituição, utilizando elementos como o logótipo, tipo-
grafia, grafismos, códigos de cores e por vezes um slogan, que devem 
conceder à marca uma individualidade inconfundível e exclusiva. Com-
pete ao designer gráfico fazer passar a essência do produto de forma 
clara e sistematizada através de elementos desenhados, isto é, formali-
zar a ideia e comunicá-la correctamente. 
 Quando nos referimos ao Design Gráfico associado à Arquitectura 
referimo-nos à Identidade Gráfica da instituição que habita em determi-
nado edifício. A relação entre a Arquitectura e o Design Gráfico depende 
então da correta comunicação da ideia, da personalidade do edifício e 
da sua função. 

 Arquitectura fala de forma, espaço e propósito, celebrando a con-
tinuidade humana e oferecendo experiências que funcionam e inspiram. 
O Design Gráfico - tipografia, imagem e símbolo - comunica as subtilezas 
do tempo e espaço e conta histórias visuais e culturais, clarificando o 
propósito do edifício e reflectindo a mensagem arquitectónica. 1 

 Pretendeu-se com este trabalho contrapor e comparar os dois 
campos, de forma a entender a relação complementar e simbiótica entre 
as duas disciplinas, isto é, o que cada um tem para oferecer e o que 
recebe em troca de modo a prosperar. 
 A História relata que a relação entre as duas disciplinas surge 
cedo, sendo que estas vêm quase sempre associadas uma à outra. 
Desde as pinturas rupestres nas cavernas pré-históricas, às inscrições 
nos templos romanos, à caligrafia chinesa e os hieróglifos egípcios, é de-
monstrada a necessidade humana de se expressar através do desenho 
e da escrita, como forma de enaltecer os lugares de grande importância 
nas suas vidas. A Arquitectura apresenta-se então como uma tela branca 
ou como a casa do Design Gráfico e este, em troca, veio clarificar espa-
ços, criar identidades e comunicar informações que o espaço e os mate-
riais sozinhos não conseguem transmitir.

1 “Architecture speaks of form, space and purpose, celebrating human continuity and offering 
experiences that both funtion and inspire. Grafic Design - typography, image and symbol- communica-
tes the subtleties of time and place and tells cultural and visual stories, clarifying a building’s purpose 
and echoing its architectural message.” 
 Richard Poulin, Graphic Design + Architecture: A 20th Century History, Rockport Pu-
blishers, Beverly, 2012, p. 9 
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 O ambiente construído que experienciamos no nosso dia-a-dia 
depende continuamente no design gráfico para comunicar informação e 
identidade, forma e percepção geral e memória de um sentido de lugar e 
em último caso, animar, enriquecer e humanizar nossas vidas. 2 

2 O estudo realizado
 
 O trabalho iniciou-se com uma pesquisa direccionada para edifí-
cios de carácter público, como museus e centros culturais, uma vez que 
estes dependem da divulgação dos mesmos nas cidades, possuindo 
por isso uma forte presença do Design Gráfico para o funcionamento e 
divulgação dos seus eventos. Como tal, foram estudadas as característi-
cas e funções das obras, implantação do projecto, o desenho do edifício 
e a sua história, ao mesmo tempo que a Identidade Gráfica associada à 
obra. 
 Após reunir uma base de dados significativa (Tabela 1) foi iden-
tificada uma tendência para casos que reúnem neles próprios, na sua 
arquitectura, todos os elementos necessários para a representação da 
instituição que acolhem, isto é, a Identidade Gráfica da instituição é uma 
sistematização da forma arquitectónica construída, sendo capaz de co-
municar a personalidade do edifício e da instituição que nele habita. 
 Como conseguimos ver na Tabela 1, em todos os casos reunidos 
tanto os edifícios como a própria instituição têm um imagem muito forte 
que se traduz no logótipo. Tomemos os exemplos que assumem uma 
representação do alçado do edifício: casos como o Centre Pompidou, o 
Centro Les Brigittines e a Faculdade de Belas Artes de Munique, que se 
servem de uma representação inteira ou parcial do alçado como logótipo 
da instituição que o ocupa. As opções variam entre: uma representação 
da fachada mais simplificada, como é o caso do Centre Pompidou, que 
com apenas seis linhas horizontais e duas diagonais  consegue uma 
representação precisa do edifício em questão; uma repetição consecu-
tiva do mesmo elemento de forma a desenhar toda a fachada principal 
(Faculdade de Belas Artes de Munique); ou através de uma linha de 
contorno que delimita o alçado (MACM e Les Brigittines) suficiente para 
se identificar a instituição que representa.
 Outros casos optaram pela representação de apenas um elemento 
do edifício, tal como acontece com a icónica cúpula do Musée de l’Ar-
mée, desenho este que é posteriormente adaptado para incorporar a 
tipografia que escreve o nome da instituição; ou no caso do Le Fresnoy 
que opta por representar a estrutura da cobertura que foi acrescentada 

2 “The built environment that we experience in our everyday lives continually relies upon 
graphic design to comunicate information and identity, shape and overall perception and memory 
of a sense of place and ultimatly enliven, enrich, and humanize our lives.”
 Idem, p. 10
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Figura 1 - (Em cima) Logótipo da 
Lancia, da autoria de Massimo Vignelli, 
1977; (em baixo) logótipo da Lancia de 
1957 a 1977.

Figura 2 - (Em cima) Logótipo da Cinzano, 
da autoria de Massimo Vignelli, 1984; (em 
baixo), logótipo da Cinzano até 1984.

Figura 3 - Identidade Gráfica e Poster para o Centre Pompidou, da autoria de Jessica  
    Fecteau.
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aquando da sua reabilitação.
 Em todos os casos reunidos é constante a força da ideia da Arqui-
tectura associada a cada um dos edifícios,  possivelmente relacionada 
com as funções exercidas por estes, isto é, compreendendo a presença 
e influência que um Museu, Centro Cultural ou Casa de Concertos têm 
numa cidade, entende-se que edifícios desta função tenham bastante 
protagonismo, o que por sua vez se vai traduzir na sua Arquitectura. Mais 
do que um edifício que alberga uma instituição, este vai ser um objecto 
que atrai visitantes pela sua Arquitectura, será a peça central dos even-
tos que se realizarão na instituição. 
 A identidade associada a uma marca ou empresa é também 
património cultural. Massimo Vignelli3, designer a quem foi pedido por 
múltiplas vezes para redesenhar a imagem de várias marcas de modo a 
“actualizar a posição da empresa no mercado, com a vontade de mudar 
apenas por mudar”4, mostra ter uma posição muito clara:

 Quando um logótipo faz parte do domínio público por mais de 
cinquenta anos torna-se um clássico, uma referência, uma entidade 
respeitável e não há razão para o deitar fora e substituí-lo por uma nova 
invenção, independentemente do quão bem desenhada poderá ter sido.5 

 Empresas como a Lancia, a Ford e a Cinzano  pediram a Massimo 
Vignelli que redesenhasse a sua Identidade Gráfica. Nestas situações, 
como se tratavam de marcas já com história, estatuto e com uma pre-
sença significativa no mercado, isto é, já enraizadas na consciência das 
pessoas, Vignelli opta por manter a imagem e adaptá-la ao seu tempo, 
como é possível ver nas Figuras 1 e 2. No seu entendimento, assim como 
a história e Arquitectura fazem parte da cultura do território, também os 
logótipos estabelecidos, ou seja identidades que fazem parte do domínio 
público e da memória colectiva devem igualmente ser protegidos.
 Criando um paralelismo entre o entendimento de Vignelli e o pre-
sente trabalho, compreende-se que, apesar de não se tratarem de iden-
tidades de 50 anos ou de património protegido, os edifícios estudados 
possuem uma imagem tão forte que quando é feito o trabalho de Design 
não é possível fugir à inevitabilidade da representação da Arquitectura, 
uma vez que a identidade do edifício está já estabelecida, cabendo ao 
Designer interpretar e compreender esta identidade e a intenção deixada 
pelo arquitecto para o edifício, comunicando-a de uma forma clara. 

 Dentro desta ideia de representação da Arquitectura na Identida-

3 Massimo Vignelli (1931-2014) foi um arquitecto e designer italiano.
4 Massimo Vignelli, The Vignelli Canon, Publicação online, 2010, p. 32
5 “When a logo has been in the public domain for more than fifty years it becomes a classic, 
a landmark, a respectable entity and there is no reason to throw it away and substitute it with a new 
concoction, regardless of how well it has been designed.”
 Massimo Vignelli, The Vignelli Canon, op. cit., p. 32



6

de Gráfica, foram então escolhidos três casos para serem abordados 
com mais pormenor: o Centre Pompidou, em Paris; a Casa da Música, no 
Porto; e o Musée de L’Armée, em Paris. Para além de considerarmos es-
tas obras como as que melhor ilustram a tese por detrás do presente tra-
balho (relação íntima entre Design e Arquitectura), a escolha dos casos 
de estudo prendeu-se também com a linha de tempo em que estes foram 
projectados: o Centre Pompidou terminou a sua construção em 1970 e o 
projecto de Design foi feito imediatamente após a sua conclusão; a Casa 
da Música foi construída em 2005 e o projecto para a sua Identidade 
Gráfica foi realizado apenas em 2007; no caso do Musée de L’Armée, 
o edifício foi construído no século XVII e o projecto para a sua Identida-
de Gráfica, enquanto museu, iniciou-se em 1902 e foi redesenhado em 
2014. Apesar dos três projectos de Arquitectura terem sido feitos em 
tempos completamente diferentes, a abordagem que é feita pela equipa 
de Design de cada um é semelhante, podendo-se concluir que este tipo 
de Identidade Gráfica (representação arquitectónica como identidade de 
uma instituição pública) não é uma tendência temporária ou uma moda, 
mas sim uma regra ditada pela Arquitectura. 
 Na análise de cada obra, pretendeu-se identificar de que forma os 
elementos que compõem o edifício (fachada, forma, implantação) partici-
pam na síntese realizada pelo trabalho de Design Gráfico, ou seja, quais 
os elementos realmente importantes na composição e a ideia da obra 
de Arquitectura. Partindo do princípio que estes elementos são identifi-
cados, considera-se que por si só conseguem representar o edifício na 
mente das pessoas. Pretendeu-se também compreender de que maneira 
estes elementos ou toda a Arquitectura conseguem ditar as identidades 
dos edifícios, e de que forma o Design se adapta às necessidades e 
intenções estabelecidas pela Arquitectura.
 É possível demonstrar o ponto de vista exposto anteriormente com 
um trabalho de uma estudante6 da Escola Superior de Artes Gráficas 
(ESAG Penninghen) em Paris, no ano 2014, em que lhe foi pedido uma 
proposta para a renovação da Identidade Gráfica do Centre Georges 
Pompidou. Neste projecto a estudante optou por isolar três elementos da 
fachada do edifício (parte da escadaria diagonal, um módulo quadrado 
que compõe a fachada e parte de um tubo de ventilação), que sozinhos, 
fora do contexto do restante edifício, são capazes de o identificar, isto 
é, como é possível verificar na Figura 3, através da composição dos três 
elementos (salientados a tracejado) é possível compreender em que edi-
fício se irá realizar a exposição anunciada. 
 Escolheu-se ainda um quarto projecto, a Haus der Kunst de Mu-
nique, um caso antagónico aos anteriores, por se considerar que neste 
caso é o Design que se apodera da Arquitectura de modo a modificar 
por completo a sua identidade. Pretendemos por isso compreender o 
papel do Design na mudança de identidade de um edifício. Uma vez que 

6 Jessica Fecteau, designer e directora artística da empresa BETC Paris. 
 https://www.jessicafecteau.com
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se tratava de um edifício Nazi na sua origem, o museu permaneceu du-
rante muito tempo com esta conotação negativa associada. Não sendo 
possível reescrever a sua história e não querendo abandonar ou demolir 
o edifício, uma mudança de identidade foi a via optada. Tentamos então 
estudar como é que o projecto de Design deu uma nova vida, uma nova 
história ao edifício, sem destruir a Arquitectura original.  
 
 O Design Gráfico é uma parte vital da nossa herança visual, apreciada 
pelo seu uso prático e admirado pelas suas aparências decorativas. Zonas ur-
banas, edifícios de escritórios, museus, (...) todos têm sido transformados pelo 
uso do Design Gráfico7

 Em suma, irão ser abordados três casos nos quais a Arquitectu-
ra, por ter uma ideia tão forte, dita a regra ou condiciona o que vai ser a 
Identidade Gráfica, como é o caso do Centre Georges Pompidou, a Casa 
da Música e o Musée de L’Armée. Em contraposição irá ser apresentado 
o caso da Haus der Kunst, que dita que o contrário também acontece, ou 
seja, que o Design é capaz de modificar a Arquitectura, apoderando-se e 
transformando a sua identidade. Nas palavras de Fernando Távora:

 Em arquitectura, o contrário também pode ser verdadeiro. 8

7  “Environmental graphic design is a vital part of our visual herritage, appreciated for its 
pratical uses and enjoyed for its decorative appearances. Uraban streetscapes, office buildings, 
museums,(...)all have been transformed by the use of environmental graphic design”
 Richard Poulin, Graphic Design + Architecture: A 20th Century History, op. cit., p. 10
8 Fernando Távora, 1997, citado em Mário Kruger, Digital Turning: Uma mudança de direc-
ção? in Revista Jornal dos Arquitectos, 244, p. 26





CENTRE GEORGES POMPIDOU
CENTRO NACIONAL DE ARTE E CULTURA
PARIS, FRANÇA

Fachada Poente do Centre Pompidou.

Vista de Satélite da cidade de Paris com o Centre Pompidou salientado a cor.
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Figura 1.1 - Planta do século XIX do lote insalubre nº1, forma como o bairro de Beubourg   
       era referido na época.

Figura 1.2 - Parque de estacionamento do plateau Beaubourg onde o Centre Pompidou foi  
       posteriormente construído.

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou
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1.1 Contexto histórico

 No século XIX o Bairro de Beaubourg, um dos bairros insalubres 
e sobrepovoados da cidade de Paris, é arrasado aquando do plano de 
Haussman1, plano este que determinava que as áreas urbanas insalu-
bres deveriam ser demolidas para abrir espaços para novos edifícios 
mais arejados, com água corrente e um sistema de saneamento. Como 
se pode verificar na Figura 1.1, o bairro é parcialmente reduzido a um 
terreno baldio ocupado para estacionamento (Figura 1.2), permanecendo 
assim até aos anos 70 do século XX.
  Aproximadamente 100 anos após o plano de Haussman, uma 
nova série de transformações é posta em prática por parte do presiden-
te Francês Georges Pompidou, numa tentativa de modernizar a cidade 
de Paris. O seu plano passou pela construção de um novo centro para 
a Arte contemporânea; pela demolição do antigo mercado ao ar livre de 
Les Halles e a construção de um centro comercial no seu lugar, o Forum 
des Halles; pela construção da Torre Montparnasse e a construção de 
uma via exclusiva para automóveis da margem direita do Rio Sena. Este 
plano de modernizar a cidade provinha de uma vontade de a adaptar à 
evolução da sociedade e de reorganizar o espaço de acordo com novas 
necessidades. É neste contexto que, em 1960, o presidente da Repúbli-
ca Francesa Georges Pompidou apela à necessidade da construção de 
um Centro Nacional de Arte e Cultura em França:

 Gostava verdadeiramente que Paris tivesse um Centro Cultural (...) 
que seja ao mesmo tempo um museu, um centro criativo, onde as artes 
plásticas vivessem em conjunto com a música, o cinema, os livros, a pes-
quisa audiovisual, etc. O museu não pode ter mais do que arte moderna, 
para isso já temos o Louvre. A criação, terá de ser, obviamente, moderna 
e em constante evolução. A biblioteca atrairia milhares de leitores que, 
ao mesmo tempo seriam colocados em contacto com as artes.2 
 
 Assim, em 1971 e pela primeira vez em França, é aberto um con-
curso de Arquitectura internacional. Este concurso para o projecto do 
Centro Cultural de Beaubourg reuniu 681participantes de 49 países3.

1 O Plano de Haussman, pensado por Georges-Eugène Haussmann entre 1853 e 1870, 
consistiu numa série de propostas de intervenção na cidade de Paris com o objectivo de demolir 
os bairros medievais considerados sobrepovados e insalubres, dando à cidade de Paris a ima-
gem que ainda hoje a caracteriza (dita Haussmaniana por alguns autores). 
2 Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel (...) qui soit à la fois un 
musée et un centre de création, où les arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, 
les livres, la recherche audio-visuelle, etc. Le musée ne peut être que d’art moderne, puisque 
nous avons le Louvre. La création, évidemment, serait moderne et évoluerait sans cesse. La 
bibliothèque attirerait des milliers de lecteurs qui du même coup seraient mis en contact avec les 
arts
 Georges Pompidou, entrevista concedida ao Jornal Le Monde, 17 de Outubro de 1972
3 https://www.centrepompidou.fr/en/The-Centre-Pompidou/The-history
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Figura 1.3 - Maquete do Centre Pompidou, fachada Poente. Nesta figura podemos ver a   
        forma como a estrutura desempenha um papel vital no desenho do alçado.

Figura 1.4 - Maquete do Centre Pompidou, fachada Sul. Nesta figura podemos ver os  
        pilares no exterior do edifício e as vigas metálicas. Os pilares são ligados aos   
        tirantes através de peças designadas por Gerberettes.

Figura 1.5 - Fotografia da peça designada por Gerberette, que faz a ligação entre os pilares  
       e os tirantes.
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 O projecto vencedor, de Richard Rogers4 e Renzo Piano5, foi o 
único que pretendia utilizar apenas metade do terreno intencionado para 
albergar o novo centro cultural de Paris6, deixando a outra parte do terre-
no para a realização de uma praça, que deveria permitir a comunicação 
entre o edifício e a cidade, tornando-a um verdadeiro espaço urbano. 
Com este simples gesto, Richard Rogers e Renzo Piano projectaram um 
centro cultural que se abre para a cidade e mantém uma relação directa 
com o edifício, criando assim um espaço expositivo e performativo extra, 
no exterior do edifício.

1.2 O projecto de Piano + Rogers

 Localizado no coração de Paris, no planalto de Beaubourg, o Pro-
jecto para Centre de Pompidou foi realizado sob a direcção dos arqui-
tectos Richard Rogers e Renzo Piano. A sua ideia para a construção do 
edifício baseou-se na a intenção da criação de um espaço que pudesse 
ser facilmente transformado, em sintonia com o desejo de criação de um 
lugar de vida para a Arte e Cultura contemporâneas, expresso por Geor-
ges Pompidou. Sendo assim, e para que cada um dos 10 pisos do edifí-
cio fosse transformável, a estrutura do mesmo foi feita pelo exterior.
 Apenas três pisos do edifício foram construídos em betão, sendo 
estes os pisos subterrâneos que continham o parque de estacionamento 
e as salas de concerto, por questões acústicas.
 O restante edifício é constituído por uma estrutura metálica com-
posta por pórticos: duas colunas metálicas, nas quais são articuladas 
elementos de aço fundido; as vigas são metálicas e suportadas por 
elementos de aço (Figuras 1.3 a 1.5), que transmitem o peso para os ti-
rantes encrostados no chão de forma a dar estabilidade à estrutura. Este 
modelo de pórtico é então repetido 14 vezes em comprimento e 6 vezes 
em altura, dando assim forma ao edifício. São ainda acrescentados refor-
ços metálicos em forma de “x” e de “v” na fachada, para garantir a esta-
bilidade da mesma e criando assim, um jogo de construção de padrões 
regulares. As caixilharias assentam na estrutura como folhas de papel 
transparentes, reforçando a ideia de comunicação directa entre o Centro 
Cultural e a cidade.
 A organização das infraestruturas do edifício é fundamental à 
compreensão da obra. A cada categoria foi atribuída uma cor: azul para 
a circulação de ar, amarelo para a circulação de electricidade, verde 
para a circulação das águas e vermelho para a circulação de pessoas (é 

4 Richard Rogers (1933) é um arquitecto anglo-italiano responsável por projetos como o 
edifício LLoyd e a Millenium Dome, ambos em Londres. Foi o vencedor do prémio Pritzker em 
2007.
5 Renzo Piano (1937) é um arquitecto italiano, responsável pela construção do edifício The 
Shard, em Londres. Foi o vencedor do prémio Pritzker em 1998.
6 Richard Copans, Architectures - Le Centre Pompidou, documentário, 2007.
 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=SgHjHWbx7pw
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Figura 1.6 - Fotografia fachada Nascente do Centre Pompidou, mostrando a forma como   
        as diferentes infraestruturas se manifestam no alçado do edifício.

Figura 1.7 - Kit-of-
-parts, da autoria de 
Tony Dugdale, publi-
cado na Archigram 
nº7. 
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exemplo disto a lagarta, o elemento destacador da fachada, evidenciado 
por um movimento diagonal e reforçado com a cor vermelha), tornando 
o próprio edifício num objecto gráfico e dinâmico. Como se pode ver na 
Figura 1.6, toda esta organização das infraestruturas manifesta-se no al-
çado do edifício, levando a que as cores assumam um papel importante 
na composição do mesmo.
 O projecto de engenharia foi entregue ao Irlandês Peter Rice, res-
ponsável de projectos como a Ópera de Sydney, a Pirâmide do Louvre 
em Paris e o edifício Lloyd em Londres.
 
1.3 A influência dos Archigram

 Os arquitectos apresentaram um projecto inovador e versátil, não 
falhando, no entanto, ao programa estipulado. Visto como um edifício 
pioneiro, foi considerado um herdeiro das utopias arquitectónicas dos 
anos 60, mais especificamente do trabalho do grupo inglês Archigram7.
 Os Archigram procuram estabelecer um diálogo entre a arquitec-
tura e o contexto cultural da época, com uma grande influência da tec-
nologia e da sua evolução neste período, criando projectos hipotéticos 
inspirados na ficção científica, nas ocorrência politicas e sociais da épo-
ca, na Pop Art e pela temática “máquina e movimento”, flexível e transfor-
mável. As suas intenções podem ser descritas pela seguinte citação:

 Os Archigram procuraram colocar a Arquitectura a par das ten-
dências artísticas, tecnológicas e culturais - influências ‘pop’ em particu-
lar.8

  
 A influência dos Archigram no projecto para o centro de Beau-
bourg é um assunto já muito debatido: em primeiro lugar, Peter Cook foi 
colega de Richard Rogers na Architecture Association School of Archi-
tecture em Londres; por outro lado, Tony Dugdale, arquitecto e designer 
do Kit-of-parts presente na Archigram nº 7, (Figura 1.7) chegou também 
a fazer parte da equipa do Centre Pompidou:

 Pompidou(...) que parecia que tinha sido montado a partir do kit 

7 Archigram foram um grupo de arquitectos ingleses, activo nos anos 60 e início dos anos 
70 do século passado. As suas actividades consistiam na representação de ideias de projectos 
arquitectónicos marcadas pela romantização de ideias como a integração da tecnologia na Arqui-
tectura, de construções modulares e utopias baseadas em mass production.  O meio de comuni-
cação destes projectos era, sobretudo, o desenho das propostas e publicação das mesmas em 
revistas. 
Dos Archigram salientam-se nomes como Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Cromp-
ton, Michael Webb e David Green.
8 Archigram attempted to bring architecture up to speed with leading artistic, technologi-
cal, and cultural tendencies - “pop” influences in particular.
 Simon Sadler, Archigram: Architecture without Arquitecture, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2005, p.8
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Figura 1.8 - Plug-in City: Maximum Pressure Area, corte do projecto. Aqui podemos ver os   
       elementos diagonais e verticais que marcam a obra.

Figura 1.9 - Alçado Nascente do Centre Pompidou.

Figura 1.10 - Alçado Poente do Centre Pom-
pidou, de acordo com o projecto original de 
Rogers e Piano entregue em 1971.

Figura 1.11 - Plug-in University Node, Alçado.



17

de peças fornecido na Archigram nº7. 9

 A notícia da conclusão do projecto foi recebida com entusiasmo 
pelos elementos dos Archigram, que procuraram visitar o edifício:

 A influência dos Archigram no Centre Pompidou é óbvia, no entan-
to alguns dos membros ficaram aparentemente desiludidos por o edifício 
não se mexer.10

 
 Enquanto visitavam o Centre Pompidou com a equipa de filma-
gens depois da abertura, os Archigram ficaram impressionados: “Osten-
sivamente parece ser um edifício dos Archigram” disse Herron - mas o 
grupo não conseguiu deixar de achá-lo ‘demasiado consistente’, como 
se a estrutura tivesse tentado dominar as diferentes actividades que 
albergaria. “Ou alguém desenha um edifício para se mover ou não dese-
nha um edifício para se mover”.11

 O projecto de Peter Cook, Plug in City, foi uma das grandes ins-
pirações para o projecto de Rogers e Piano. Esta é uma proposta para 
uma cidade utópica, uma mega-estrutura em constante evolução, na 
qual a habitação é feita através de módulos que se interligam a uma má-
quina central, que por sua vez é capaz de disponibilizar todas as infra-
-estruturas necessárias ao funcionamento e constante crescimento da ci-
dade. Como é possível verificar nas Figuras 1.8 e 1.9, elementos como a 
canalização tubular ou elementos estruturais no exterior são comuns aos 
dois projectos, marcando os alçados de forma vertical e diagonal, acres-
centando uma dinâmica de movimento tanto ao projecto da cidade como 
ao próprio Centre Pompidou. Na cidade, a dinâmica da canalização 
tubular permitiu um crescimento horizontal e diagonal que possibilitam 
a sua expansão (Figura 1.11), com a intenção de criar uma cidade com 
capacidade de se expandir verticalmente, através dos seus edifícios; e 
horizontalmente, através uma rede de transportes que por sua vez seria 
também em forma tubular. No Centre Pompidou esta dinâmica tubular 
diagonal assume a forma de escada rolante no exterior da fachada do 

9 Pompidou(...) wich looked like as if it had been assembled from the cut out kit-of-parts 
supllied with Archigram nº 7.
 Simon Sadler, Archigram: Architecture without Arquitecture, op. cit., p. 107
10 Archigram’s influence on the Pompidou Centre is obvious, although some Archigram 
members were apparently disappointed that it didn’t move.
Henrietta Thompson, Great modern buildings: The Pompidou Centre, in The Guardian, publicado 
em 09-10-2007. 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2007/oct/09/architecture2
11 Visiting the Pompidou Center with a film crew shortly after its opening, Archigram and 
Cedric Price were impressed—“ostensibly it appears to be an Archigram building,” said Herron — 
but the group could not help finding it “too consistent,” as if the frame had come to dominate the 
disparate activities it was meant to facilitate. “Someone either designs a building to move or does 
not design a building to move,” said Price.
 Simon Sadler, Archigram: Architecture without Arquitecture, op. cit., p. 167
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edifício, acrescentando também esta mesma sensação de continuidade 
ou possibilidade de expansão (Figura 1.10).
   
1.4 A Identidade Gráfica

 A encomenda para a Identidade Gráfica do novo Centro Nacional 
de Arte e Cultura Francês foi feita em 1974, a par da sua construção. Ro-
bert Bordaz, presidente do centro à data, encarrega-se da organização 
do concurso internacional para definir a sua imagem de marca12. Nomes 
como Michel Olyff, Massimo Vignelli, Marc Piel e Jean Widmer submete-
ram-se a três fases de competição do qual a equipa liderada por Jean 
Widmer saiu vencedora. O projecto para a Identidade Gráfica compreen-
dia todo o sistema visual da instituição (sinalização urbana, logótipo e 
assinatura institucional). 
 O Centro Nacional de Arte e Cultura Georges Pompidou constituía 
a reunião de quatro departamentos: o MNAM - Museu Nacional de Arte 
Moderna, o CCI - Centro de Criação Industrial, a IBP - Informação da 
Biblioteca Pública - da Biblioteca Nacional e IPCAM - Instituto de Pesqui-
sa e Coordenação Acústica / Música. Face a esta situação os arquitectos 
Richard Rogers e Renzo Piano expressaram a necessidade de tornar o 
Centro de Beaubourg numa organização só e não num conjunto de de-
partamentos separados. 

  Temos de assegurar que o Centre Beaubourg não se torne um 
conjunto de departamentos separados, mais ou menos elegantemente 
organizados, mas um verdadeiro centro.13 

 Todo o projecto de Jean Widmer teve em consideração o projecto 
de arquitectura de Piano e Rogers. A ideia dos arquitectos para os alça-
dos do edifício era, como foi referido anteriormente, estipular um diálogo 
entre a fachada e o visitante (uma cor para cada categoria). Também no 
projecto de Design Jean Widmer faz uma abordagem semelhante, uma 
vez que utiliza diferentes cores para se referir às diferentes instituições 
que coabitam no Centre Pompidou.
 Os painéis de sinalização foram também projectados segundo o 
princípio da verticalidade com a intenção de melhor integração no espa-
ço arquitectónico e de compatibilidade com a transparência do edifício. 

12 Imagem de marca foi a expressão utilizada na encomenda original do trabalho, em 1974. 
Na época, a expressão Identidade Gráfica (e todo o trabalho associado a este conceito, hoje co-
mum no mundo do Design Gráfico) ainda não assumia um significado específico e bem definido, 
levando a diferentes entendimentos do trabalho a realizar por parte dos participantes no concur-
so. Um artigo a relatar todo este processo encontra-se disponível em http://mediation.centrepom-
pidou.fr/education/ressources/ENS-identite-visuelle/identite01.html.
13 Nous devons faire en sorte que le Centre Beaubourg ne devienne pas un ensemble de 
départements étroitement séparés, plus ou moins élégamment organisés, mais un centre véritab-
le.
Bernadette Dufrêne, Centre Pompidou ; Trente Ans D’Histoire, Ed. Centre Pompidou, Paris, 2007, 
p. 29
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No entanto, embora tenha sido uma decisão que visava ter em conta as 
intenções dos arquitectos, esta ideia não foi bem recebida, sendo antes 
bastante criticada, ao ponto de ter sido substituída por painéis horizon-
tais uns anos mais tarde.

 Fizemos toda a sinalética vertical, o que foi fortemente criticado na 
época. O primeiro director aceitou, mas alguns anos depois o próximo 
retirou tudo e substituiu por sinalética horizontal.14 

 Ainda dentro do projecto de sinalética, Jean Widmer e a sua equi-
pa projectaram uma linha amarela que se estendeu pela cidade e arre-
dores de Paris, através de uma marcação no chão que pretendia convi-
dar ou atrair visitantes ao Centro Cultural. 
 A par das intenções de Richard Rogers e Renzo Piano, no projecto 
de Identidade Gráfica foi criado um código de cores para a identificação 
dos diferentes departamentos. A cor assume, em toda a obra, arquitec-
tónica ou gráfica, um carácter funcional: vermelho para o MNAM, verde 
para a IBP, azul para o CCI e roxo para o IPCAM. Este código de cores é 
usado da mesma forma para os painéis de informação e orientação e nos 
panfletos, conforme apropriado.
 
1.5 Da Arquitectura ao Design Gráfico: Simplificação da 
forma construída

 A ideia de uma identidade visual ao serviço de uma instituição cul-
tural é tão nova no momento em que a consulta internacional é lançada 
em 1974 que se falou em “imagem de marca“, termo sujeito a diferentes 
interpretações.15 
 
 O logótipo foi a ultima parte do projecto de Identidade Gráfica a 
ser realizado, apenas poucas semanas antes da inauguração do centro 
cultural prevista para o final de Janeiro de 1977, tendo sido exigido a 
Jean Widmer a realização do logótipo com urgência. Deparado com a 
dificuldade de conceber um logótipo capaz de representar todos de-
partamentos da instituição, que não fosse estático (uma vez que isso 
iria entrar em conflito com a intenção dos arquitectos Rogers e Piano do 
objecto dinâmico), Jean Widmer decidiu instalar-se num café em fren-

14 We made all the signs vertical, which was strongly criticised at the time. The first direc-
tor accepted it, but a couple of years later the next one took them all down and put up horizontal 
signs
Jean Widmer, entrevista concedida à Eye Magazine, 1999. Artigo disponível em http://www.eye-
magazine.com/feature/article/reputations-jean-widmer
15 L’idée d’une identité visuelle au service d’une institution culturelle est si nouvelle à l’épo-
que que la consultation internationale lancée en 1974 parle à ce propos d’« image de marque », 
terme soumis à des interprétations variables. 
Centre Pompudou, L’identité visuelle du Centre Pompidou, informação disponível no site:  http://
mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-identite-visuelle/identite01.html
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Figura 1.12 - Estudos para o logótipo do Centre Pompidou feitos por Jean Widmer, onde   
                     se verifica uma procura de proporções ideais para representar o edifício, bem   
            como o número de pisos e o encaixe do elemento diagonal.
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te do centro e observar o edifício. Após alguns esquissos Jean Widmer 
optou por um resumo visual da fachada para o desenho do logótipo que 
iria representar todas as instituições que deveriam habitar o Centro de 
Beaubourg. Para isso, como é possível verificar na Figura 1.12 o desig-
ner iniciou o processo de pensamento sobre o logótipo tendo já à partida 
os dois elementos que para ele melhor representavam a fachada, sendo 
estes a lagarta e a direcção horizontal predominante no edifício devido à 
sua proporção rectangular ao baixo.
 Uma vez seleccionados os elementos que iriam compor o dese-
nho do logótipo seguiu-se um processo de posicionamento e enquadra-
mento dos mesmos. Foi então realizado um estudo de forma, que, como 
podemos verificar na Figura 1.12, variou entre o quadrado e o rectângu-
lo, sendo que dentro da forma rectangular foi também feito um estudo 
de proporções (número de pisos em relação ao comprimento das linhas 
horizontais). Nos desenhos numerados com 1, 2, 3 e 8 (da Figura 1.12) 
podemos observar estudos da forma quadrada: enquanto que os três 
primeiros são desenhados com quatro linhas horizontais, variando ape-
nas o desenho da linha diagonal, no esquiço nº8  existem apenas duas 
linhas horizontais completas e a linha diagonal assume a forma de um 
“s”, sendo que o início e o fim desta linha são linhas horizontais. Neste 
desenho, a ausência de mais linhas horizontais é feita de forma a realçar 
a linha diagonal.
 O designer optou pela forma rectangular, sendo que a proporção 
foi ainda motivo de estudo. Observamos que em todos os desenhos a 
forma rectangular é desenhada ao baixo, aproximando-se do alçado do 
edifício. A questão permaneceu no comprimento das linhas horizontais 
e o contraste com o número de pisos representados. Atendendo aos 
desenhos 6, 9 e 14, verificamos, que todos são rectangulares ao baixo, 
diferindo nas suas proporções. No desenho 14 observamos cinco linhas 
horizontais e a sua forma aproxima-se de um quadrado, já nas figuras 
6 e 9, ambas são desenhadas por quatro linhas horizontais, conceden-
do-lhes uma forma mais alongada e mais próxima da proporção real do 
edifício.
 Podemos ainda observar uma variação de espessuras de linhas 
nos desenhos, com o intuito de salientar alguns elementos, por exemplo 
o desenho 6, que contém quatro linhas horizontais, com o “s” que de-
senha a lagarta assumindo uma espessura muito superior às restantes 
linhas, dando-lhe um carácter mais forte e destacador. Enquanto que na 
imagem 11 este “s” é desenhado por duas linhas paralelas mais finas, 
deixando um vazio entre elas (garantindo também um destaque deste 
mesmo elemento), no esquiço nº14 todas as linhas, horizontais e dia-
gonais, assumem um carácter de igualdade e uniformidade visto terem 
todas a mesma espessura.
 Houve ainda uma tentativa de adaptação de elementos verticais 
no desenho, como é possível observar nos desenhos 20 e 23, apesar 
de estas não terem permanecido no logótipo final. Nestes desenhos, é 
possível observar que existe uma grelha que se aproveita destas linhas 
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Figura 1.13 - Logótipo desenhado originalmente por Jean Widmer. Note-se que o logótipo   
          apenas tinha 5 linhas, razão pela qual foi rejeitado.

Figura 1.14 - Logótipo final, de acordo com a vontade do cliente, contrariando Jean   
         Widmer.

Figura 1.15 - Logótipo final, com o desenho original de Jean Widmer representado por um   
          tom mais claro.
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verticais para desenhar a posição do elemento diagonal. 
 A assinatura gráfica do Centre Pompidou apoiou-se no desenho 
do logótipo e complementa-o com um tipograma, ou seja, o logótipo 
localiza-se encostado ao extremo esquerdo da composição, sendo o 
centro e o canto direito são ocupados pelas palavras Centre Pompidou, 
no caso da assinatura geral. Para cada uma das instituições que habitam 
o Centro Cultural foi realizado um tipograma idêntico ao geral, alterando 
o texto.
 No final deste processo, Jean Widmer, optou por desenhar um 
logótipo rectangular com cinco linhas horizontais e duas linhas diagonais 
em ziguezague, que atravessam o rectângulo em toda a sua extensão. 
No entanto esta proposta teve de ser alterada devido à vontade dos 
clientes. As proporções do logótipo final são ainda hoje causa de decep-
ção para Jean Widmer: onde ele projectou uma primeira ideia com ape-
nas cinco linhas horizontais, foi-lhe pedido que acrescentasse mais uma, 
alegando que este deveria  aproximar mais ao objecto real. Jean Widmer 
afirma que a solução definitiva é demasiado grande e que a primeira 
versão seria mais precisa.

 (...) O desenho original para o logótipo do Centre Pompidou era 
constituído por apenas cinco linhas horizontais com uma espécie de uma 
lagarta que as atravessava diagonalmente. Os clientes disseram que 
faltava um piso, apesar de lhes ter dito que era apenas um símbolo e não 
um desenho arquitectónico. Outra pessoa disse: “Vais ter de fechar os la-
dos do logo, caso contrário as pessoas vão cair.” (...) No final de contas 
o público não iria notar a diferença entre cinco ou seis pisos no símbolo e 
existem pistas suficientes para dar a sensação da escada rolante diago-
nal.16 

 Como é possível verificar na Figura 1.13, o logótipo idealizado por 
Jean Wiedmer tinha menos uma linha horizontal e a última parcela da 
lagarta. O resultado final compreende seis linhas pretas alternadas com 
vazio em fundo branco, formando um rectângulo cortado na diagonal por 
duas linhas em ziguezague, surgindo entre estas um vazio que aparenta 
ser a lagarta (escadas rolantes) da fachada do edifício. Este último ele-
mento é fundamental à ideia de movimento contínuo, que vai de encontro 
com a vontade dos arquitectos. A ausência de linhas de contorno reforça 
a ideia da transparência, conseguida através da estrutura do edifício, e 
permite a repetição do logótipo tanto em largura como em comprimento, 

16 ...my original logo for the Centre Georges Pompidou was made up of five horizontal lines 
with a kind of caterpillar crossing them diagonally. The clients said that one floor was missing, 
despite the fact that I’d said it was a sign and not an architectural drawing. Someone else said: 
‘You’ll have to close the sides of the logo, or people will fall off.’ (...) But at the end of the day, the 
public would not have noticed the difference between five or six floors in the sign, and there are 
enough clues to get the feeling of the diagonal escalator.
Jean Widmer, entrevista concedida à Eye Magazine, 1999. Artigo disponível em http://www.eye-
magazine.com/feature/article/reputations-jean-widmer
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adquirindo assim uma qualidade de versatilidade (de forma semelhante 
ao edifício). 
 Em 2000, aquando da renovação do Centre Pompidou, o logótipo 
é ameaçado de ser reduzido apenas a tipografia, no entanto, apoiado 
pela National Graphic Alliance17 e por membros do Centro, permanece 
inalterado até aos dias de hoje. 

1.6 Centre Pompidou, ideias principais

 Recapitulando o processo de desenho do edifício, observamos 
que este se iniciou com a intenção dos arquitectos de construir um edifí-
cio dinâmico e transformável, capaz de se adaptar à evolução da institui-
ção. Ao mesmo tempo, como foi referido, as ideias praticadas no projec-
to de arquitectura iam de encontro com as do grupo Inglês Archigram. 
Desde o início do projecto de Richard Rogers e Renzo Piano, o elemento 
diagonal está presente, tendo tomado como fonte de referência o projec-
to da Plug-in-City de Peter Cook, elemento dos Archigram. Este projecto 
era constituído por canalizações tubulares, diagonais, verticais e horizon-
tais, por onde se deviam fazer as comunicações de transportes e que 
deveria permitir o crescimento e a mudança constante da cidade. No 
projecto para o Centre Pompidou, os arquitectos optam por desenhar um 
elemento semelhante às canalizações tubulares da Plug-in-City, que se 
destinava ao transporte de pessoas, albergando uma escada rolante que 
atravessa seis pisos e termina num miradouro para a cidade de Paris. 
 Perante o desafio de representar uma instituição com uma com-
plexidade tão grande como a do Centre Pompidou, Jean Widmer senta-
-se no café em frente do Centro de Beaubourg, e considera que a forma 
mais correcta de desenhar um logótipo para um edifício que alberga 
tantas instituições de características e actividades tão diferentes seria a 
representação do edifício através dos elementos que melhor materiali-
zavam a ideia por detrás da sua Arquitectura. Analisando o logótipo de 
Jean Widmer observamos que este escolheu apenas dois elementos do 
edifício, e que com estes conseguiu  transmitir a essência do mesmo, 
identificando claramente o objecto em questão. Isolados de contexto, 
estes elementos são capazes de sintetizar a Arquitectura do edifício. No 
entanto, é clara a intenção por parte do designer de procurar uma rela-
ção de equilíbrio entre estes elementos horizontais e diagonal, de forma 
a realizar uma composição capaz de comunicar a essência do edifício. A 
fachada é desenhada através de uma grelha que constitui a estrutura do 
edifício, composta por módulos quadrados que são repetidos tanto em 
altura como em comprimento, sendo estas as linhas que sobressaem na 
fachada devido à proporção horizontal do edifício. O elemento diagonal 
é também fundamental à imagem que temos do edifício, sendo que este 

17 A National Graphic Alliance é uma associação de designers gráficos internacionalmente 
reconhecidos visa promover o design gráfico como meio de comunicação, informação e educa-
ção.
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é o único que se destaca fisicamente da cortina metálica que compõe a 
fachada, e que a atravessa em toda a sua extensão. São este dois ob-
jectos que assumem um carácter de destaque em toda a composição e 
que foram alvo de estudos de sintetização e enquadramento por parte 
de Jean Widmer, que tinha a intenção de desenhar um objecto capaz de 
transmitir a personalidade da obra e da sua respectiva instituição.
 Podemos concluir que a ideia arquitectónica foi tão forte que foi 
capaz de determinar a identidade do edifício, partindo de uma referência 
de um projecto idealizado por Peter Cook, que foi analisada, adaptada 
e materializada para um objecto projectado por Richard Rogers e Renzo 
Piano. Por outro lado, quando foi feita uma síntese visual da Arquitectura, 
por parte de Jean Widmer, os elementos escolhidos para fazer a sua re-
presentação foram aqueles que foram transmitidos do projecto de Peter 
Cook para o projecto de Arquitectura, estabelecendo uma relação de 
continuidade entre as referências.



26



CASA DA MÚSICA DO PORTO
CASA DE CONCERTOS E ESPECTÁCULOS
PORTO, PORTUGAL

Fachada Sul da Casa da Música.

Vista de Satélite da cidade do Porto com a Casa da Música salientada a cor.
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Figura 2.1 - Fotografia da Praça Mouzinho de Albuquerque, 1964. Ao fundo podemos ver a  
       antiga estação da STCP, onde a Casa da Música foi edificada.

Figura 2.2 - Localização do actual terreno da Casa da Música. Planta original de 1960. 
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2.1 Contexto histórico

 A história da Casa da Música do Porto inicia-se a 1 de Setembro 
de 1998, quando é anunciada a intenção da sua construção no âmbito 
do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura1. Consequência da crescente 
diminuição da vida cultural e negligência da mesma na década de 90, a 
Cidade do Porto foi escolhida para albergar o evento no ano de 2001.
 Tendo sido ponderadas as actividades artísticas e culturais que 
tinham lugar na cidade do Porto, deparou-se com a falta de investimento 
na área da Música. A ausência de condições e espaço físico que aco-
lhesse a Orquestra Sinfónica do Porto foi um dos aspectos determinantes 
para decisão de aproveitar o evento, Porto 2001, e investir num projecto 
de referência, que criasse as condições necessárias para atrair novos 
públicos e trazer algum dinamismo à cidade. Assim surgiu o conceito 
da criação de um lugar aberto à população com o intuito de promover 
e incentivar o encontro de músicos e amantes da Música, sendo uma 
instituição cultural, inovadora e impulsionadora das artes musicais e com 
particular interesse em promover a Música Portuguesa.

 A ideia da Construção da Casa da Musica no âmbito do Porto 
2001 Capital Europeia da Cultura foi lançada ao público como paradigma 
das transformações a potencializar na Cidade do Porto pela celebração 
do evento.2

 Em 1999, após intensa ponderação, e atendendo à condição 
eminente da falta de tempo para a construção de um prestigiado novo 
edifício em apenas 2 anos, foi decidida a localização definitiva da Casa 
da Música. Esta deveria, então, instalar-se no terreno desocupado, que 
outrora tinha albergado a antiga Estação Terminal dos Eléctricos do Por-
to, parte dos STCP (Figura 2.1). Localizada a Poente da Praça Mouzinho 
de Albuquerque, mais conhecida por Rotunda da Boavista, é delimitada 
a Norte pela Rua 5 de Outubro, a Sul pela Avenida da Boavista e a Poen-
te pela Rua Ofélia Diogo da Costa.
 A procura de uma candidatura para a realização de um projecto 
de tamanha importância inicia-se oficialmente em 1999. O Concurso de 
Arquitectura formalizou-se na forma de convite a alguns dos nomes mais 
conceituados no mundo da Arquitectura, entre eles: Zaha Hadid, Peter 
Zumthor, Norman Foster, Álvaro Siza Vieira, Rem Koolhaas e Herzog 
e de Meuron. A condição anteriormente referida, tempo reduzido para 
um projecto extremamente complexo, tornou-se um impedimento para 
muitos dos concorrentes, culminando na desistência de 19 arquitectos. 
Dominique Perrault, Norman Foster, Peter Zumthor, Rafael Moneo, Rafael 

1 A Capital Europeia da Cultura é uma iniciativa da União Europeia iniciada em 1985, cujo 
objectivo consiste em promover uma (ou, por vezes, duas) cidade(s) europeias por um período 
de um ano, permitindo o seu desenvolvimento cultural neste período. 
2 Programa Preliminar para o concurso por Convites - Casa da Musica, Porto 2001, 1999.
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Figura 2.3 - Y2K House, da autoria de Rem Koolhaas. Note-se a ideia de transparência pre-
sente na casa, algo que foi procurado nas primeiras fases do concurso da Casa da Música.

Figura 2.4 - Plantas da casa Y2K e da Casa da Música. Note-se a clara organização espa-
cial semelhante, reforçando a ideia de apenas ser necessário ‘escalar’ o projecto por parte 
dos arquitectos. 
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Viñoly, Rem Koolhaas e Toyo Ito foram os nomes que permaneceram na 
competição na segunda fase do concurso, dos quais apenas Dominique 
Perrault, Rafael Viñoly e Rem Koolhaas apresentaram os seus projectos 
na terceira e última fase de competição. Destes projectos, o de Rem 
Koolhaas destaca-se pela sua ousadia e apresenta uma ideia extrema-
mente original.

2.2 O Projecto de Rem Koolhaas

 O projecto de Koolhaas para a Casa da Música baseia-se numa 
antiga ideia para uma casa projectada na Holanda, a Y2K House. Ori-
ginalmente desenhada para uma família holandesa, o projecto acabou 
por ficar arquivado vários anos, até ao concurso lançado para a Casa da 
Música.
  Como transformar uma casa Holandesa numa Casa de Concertos 
Portuguesa em duas semanas3 é a pergunta que Rem Koolhaas  coloca 
num artigo que escreve no livro Content, sobre o projecto da Casa da 
Música, ao qual intitula Copy Past. Foi necessário transformar, moldar, 
expandir e, finalmente, adaptar o projecto anterior a uma escala e um 
programa drasticamente diferentes, para chegar a um resultado que fos-
se adequado ao programa estipulado para a Casa da Música.

 Como fazer um edifício sério na idade dos icons? Como fazer um 
edifício público - ou um público edifício - na idade dos mercados? Um 
edifício sem nostalgia, sem se quer pela Arquitectura Moderna?4 

 É desta forma que Koolhaas inicia o seu discurso de apresentação 
do projecto ao júri do concurso para a Casa da Música. A proposta de 
Rem Koolhaas baseou-se no conceito da “caixa de sapatos”, isto é, uma 
objecto sólido que contém “arrumação”, conceito este que prevaleceu 
desde o projecto para a casa Y2K. Sendo assim, todo o projecto estava 
contido numa forma geométrica complexa, ao qual se escavaram volu-
mes de diferentes formas, deixando em seu lugar os vazios que deve-
riam corresponder aos espaços programáticos estabelecidos. 
 A sua proposta privilegiou também uma ideia de transparência 
que prevaleceu até ao objecto construído, iniciando o seu processo com 
um sólido completamente transparente, evoluindo para uma maqueta 
translúcida (Figura 2.3), e terminando num objecto construído em betão 
branco. Apesar do objecto final ter perdido o carácter de diamante, ou 
sólido de cristal intencionado no inicio do projecto, o edifício manteve 

3 Rem Koolhaas, How to turn a Dutch house into a Portuguese concert Hall in under 2 
weeks, in Content, Taschen, Colónia, 2004, p.302.
4 How to make a serious builing in age of icons? How to make a public building - or a 
building public - in the age of markets? A building without nostalgia, not even for modern architec-
ture? 
Rem Koolhaas citado por Manuel Graça Dias, Casa da Musica in Jornal dos Arquitectos nº 195, 
Dezembro de 2002, p. 82
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Figura 2.5 - Planta da Casa da Música, piso 4. 
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Figura 2.6 - Corte AA’, marcado na Figura 2.4.
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a ideia de transparência como uma das principais particularidades da 
obra construída, através da colocação de janelas e aberturas de grande 
dimensão em locais estratégicos do objecto.
 A Casa da Música funciona dentro de um sólido em forma de 
diamante, pousado no centro da praça, ondulada em duas extremidades 
e pavimentada com mármore. No centro do edifício encontra-se a sala 
de espectáculos principal, a Sala Suggia5 (1 da Figuras 2.5 a 2.7), um 
anfiteatro com capacidade de 1238 lugares, podendo este número variar 
consoante o evento. No momento da inauguração da sala, a acústica foi 
bastante criticada pela falta de qualidade, tendo sido necessários vários 
estudos para que esta funcionasse de acordo com os requisitos que 
eram exigidos de uma sala deste calibre. Como tal, foi instalada uma bo-
lha acústica por cima do palco, de forma a absorver reverberação; para 
além disso, os materiais das cortinas, do revestimento das cadeiras da 
plateia e até os vidros duplos ondulados colocados nos dois extremos da 
sala funcionam como isolador acústico.
 Toda a Casa encontra-se voltada para a sua evolvente, criando, 
à semelhança do que acontece com o Centre Pompidou, uma relação 
directa entre o interior e o exterior. Este fenómeno manifesta a intenção 
da transparência da Casa através diversas aberturas do edifício para 
a cidade. Desde as duas janelas de vidros ondulados que permitem a 
comunicação entre a Sala Suggia e a cidade do Porto, até às múltiplas 
outras aberturas presentes nas diversas salas, quase todos os espaços 
da Casa possuem um tipo específico de relação com o exterior. Também 
no interior é possível observar esta transparência através da escolha dos 
materiais (chapa metálica perfurada ou vidro), que permite a possibilida-
de de olhar para dentro das salas estando a percorrer os corredores ou 
estando mesmo a usufruir de outras salas. 
 O restante programa da Casa organiza-se, como foi referido, em 
torno desta sala principal, à semelhança do que acontecia no projecto 
da casa Y2K, cujo objectivo principal era o de reunir a família toda num 
só espaço central, em torno da qual estariam outros espaços mais priva-
dos, cada um intencionado para cada membro da família. O programa 
da Casa tem ainda mais uma sala de concertos, significativamente mais 
pequena e com uma capacidade inferior à anterior, sendo no entanto 
bastante versátil uma vez que pode receber 300 pessoas sentadas ou 
600 de pé. Existem ainda outros espaços dedicados ao público para a 
realização de diversas actividades artísticas, culturais e lúdicas, sempre 
de natureza musical. É exemplo disso a Sala Cybermúsica (3 da Figura 
2.5), a Sala da Renascença (4 da Figura 2.5), a Sala Vip, as salas Roxa 
e Laranja, sob a direcção do serviço educativo da Casa dedicadas ao 
entretenimento de crianças. 
 Com um carácter mais privado a Casa reúne várias salas de en-
saio, de diversas dimensões, preparadas para receber grupos até cem 

5 A sala de espetáculos foi batizada com o  nome da violoncelista Portuguesa Guilhermina 
Suggia.
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Figura 2.8 - Bridges to Babylon, álbum dos Rolling Stones, da autoria 
de Sagmeister Walsh.

Figura 2.9 - Fellings, álbum de David Byrne, da autoria de Sagmeister 
Walsh.
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elementos e múltiplos camarotes.

 Sob o olhar céptico de alguns, a Casa da Musica foi construída 
com o rótulo “genérico”. No entanto o rótulo desfaz-se ao verificar-se que 
caracteriza a Rotunda da Boavista, conferindo-lhe uma nova identidade 
urbana e marcando irremediavelmente a direcção da avenida.6

 Como é referido na citação acima, a Casa da Música transformou 
definitivamente toda a zona da Rotunda da Boavista da Cidade do Por-
to, através da sua imponência e da força associada ao conceito e ideia 
arquitectónica que demonstra em contraste com o local onde foi implan-
tada. Este contraste foi fundamental no desenvolvimento da Identidade 
Gráfica associada à instituição da Casa da Música.

2.3 A Identidade Gráfica

 Dois anos passados desde a inauguração da Casa, muitos mú-
sicos e concertos já por lá tinham passado e tornava-se incontornável a 
necessidade de criar uma Identidade Gráfica, ou seja, um sistema que 
uniformizasse a imagem da Casa através da comunicação usada de for-
ma a publicitar os eventos.
 O projecto para a Identidade Gráfica da Casa da Música foi então 
encomendado, em 2007, ao atelier Sagmeister & Walsh7. Esta contrata-
ção deu-se no âmbito da Casa Aberta, uma das apostas da direcção da 
Casa da Música que pretendia convidar o público a entrar e participar 
em várias actividades de carácter artístico e educativo, bem como assis-
tir a ensaios, participar em workshops, e compreender o funcionamento 
da Casa. 
 A escolha do atelier de Design prendeu-se com o facto de Stefan 
Sagmeister ser um artista conceituado, com uma marca reconhecida 
no mundo do Design, e ter um vasto portfólio de trabalhos relacionados 
com a música, tendo trabalhado com os Rolling Stones, Lou Reed, Da-
vid Byrne, entre outros artistas. Nas palavras de Guta Moura Guedes, 
assessora de comunicação, Marketing e Desenvolvimento da Casa da 
Música “[Stefan Sagmeister] está na mesma linha de Rem Koolhaas”8 
e que “[Sagmeister] é o Rem Koolhaas do Design”9. Este projecto para 
criar uma nova Identidade Gráfica para a Casa da Música deveria incluir 
o desenho de um logótipo, a criação de novos ícones (diferenciados 

6 Luis Loureiro, Daniel Beirão e Pedro Gama, Efeito da Casa da Musica in NU nº 25, Out-
ubro de 2005. 
7 Sagmeister & Walsh são uma agência criativa com base em Nova Iorque especializados 
em Design de Identidade, estratégias sociais, publicidade, Web Design e outras áreas do Design 
Gráfico. 
8 Stefan Sagmeister vai criar nova imagem da Casa da Música, in Público, 19 de Dezem-
bro de 2006. Disponível em https://www.publico.pt/2006/12/19/jornal/stefan-sagmeister--vai-criar-
nova-imagem--da-casa-da-musica-112943.
9 Idem, ibidem
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Figura 2.10 - Edifícios e logótipos da Casa da Música, Aldrich Contemporary Art Museum,  
         Jewish Museum e Vorarlberg Museum. Note-se a constante presença da   
         Arquitectura nos trabalhos de Design.



37

para a Orquestra Nacional do Porto e o Remix Ensemble) e o redesenho 
da sinalética da Casa de modo a torna-la mais acessível e compreensível 
para quem a frequenta, ainda no âmbito de abrir a Casa10.

2.4 Da Arquitectura ao Design Gráfico: Simplificação da 
forma construída

 Relativamente aos projectos de Identidade Gráfica, o processo 
criativo dos Designers inicia-se com as entrevistas aos clientes, com o 
intuito de compreender quais as intenções que devem ser transmitidas.  
Segue-se a esta fase inicial uma análise crítica da marca ou do objecto 
em questão, de modo a tentar limitar os atributos gerais, isto é, as carac-
terísticas que o identificam, e escolher um máximo de três destes atribu-
tos.
 
 Claro que existe um processo central no Design Gráfico. Este 
processo é sempre diferente. Após muitas reuniões com todos os interve-
nientes, tentaremos limitar as características totais da marca a um máxi-
mo de três atributos chave.11

 Com o intuito de compreender melhor o processo do atelier, fo-
ram estudados 3 outros projectos de criação de Identidade Gráfica de 
instituições semelhantes à Casa da Música: o Aldrich Contemporary Art 
Museum, um museu de arte contemporânea localizado em Connecticut 
nos Estados Unidos; o Jewish Museum, um museu dedicado à arte e 
cultura Judaica em Nova Iorque; e o Vorarlberg Museum, um museu de 
arte e cultura do estado federal austríaco de Vorarlberg. Como é possível 
observar na Figura 2.10, existe uma constante presença da Arquitectura 
na Identidade Gráfica associada aos edifícios.
 O Aldrich Contemporary Art Museum é uma instituição criada com 
o intuito de tornar a arte contemporânea acessível a todos, promovendo 
o pensamento criativo e relacionando os artistas contemporâneos com o 
público de modos inesperados e estimulantes. A abordagem feita pelo 
atelier de Stefan Sagmeister foi inspirada na Arquitectura do museu, mais 
especificamente na forma triangular de delimita o alçado e desenha o 
telhado de duas águas.
 A identidade do Jewish Museum foi feita com o intuito de combinar 
a história a as tradições da cultura judaica com a vida contemporânea, 
promovendo a sua visita por diferentes públicos e gerações. O atelier 

10 Idem, ibidem
11 Of course there is a central process in graphics. This process is Different every time. 
After many meetings with all stakeholders, we will try to limit the overall brand attributes to a maxi-
mum of three key attributes. 
Stefan Sagmeister entrevistado por Andrew Mariott, Designer Interview With Stefan Sagmeister,  
Janeiro de 2018, disponível em https://www.thelogocreative.co.uk/designer-interview-with-ste-
fan-sagmeister/
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Figura 2.11 - Planificação da forma da Casa da Música, usada para construir maquetes de   
          papel do edifício.

Figura 2.12 - Maquete de papel usada pelo autor do presente trabalho. 
Note-se como, a partir deste objecto, a Casa da Música parece um dado, 
justificando o pensamento de Sagmeister.
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criou uma grelha com base na “geometria sagrada”, o sistema geométri-
co que deu origem à estrela de David. Através desta grelha foi criada a 
tipografia que desenhou o logótipo da instituição. Apesar de, neste caso, 
o logótipo não ser a representação do edifício, o desenho da fachada do 
mesmo vem quase sempre associado à tipografia que escreve o nome 
da instituição. 
 O Vorarlberg Museum, fundado em 1957, é o museu de arte e 
cultura do estado de Vorarlberg. Reabilitado em 2007, foi também nesse 
ano encomendada a Identidade Gráfica do museu. Para o desenho do 
logótipo foram criadas três linhas tridimensionais que se organizam numa 
forma cúbica, na qual são inseridos objectos de arte como estátuas, 
esculturas e figuras. O logótipo funciona como uma metáfora do edifício, 
isto é, as linhas que formam o cubo assemelham-se à forma do edifício 
reabilitado em 2007, simbolizando assim o museu que guarda as obras 
de arte.
 Através da análise dos edifícios e correspondentes trabalhos de 
Design Gráfico, não é claro se a tendência da representação da Arqui-
tectura nos trabalhos de Identidade Gráfica é uma intenção dos desig-
ners ou se é a própria arquitectura dos edifícios que dita esta inevitabili-
dade. No entanto, de acordo com Jessica Walsh:

 Criar uma identidade é entender o nosso cliente e sua cultura e 
criar uma linguagem visual que expresse os seus valores e que possa ao 
mesmo tempo comunicar com o seu público. (...) Além disso, uma identi-
dade não pode ser uma moda. Não é uma capa ou ilustração de revista 
que será vista por apenas alguns dias e depois descartada. Uma marca 
geralmente tem durar uma década ou mais, por isso temos que criar algo 
relevante e interessante que não pareça datado daqui a uns anos.12

 Um dos objectivos principais do atelier é de tentar criar uma solu-
ção nova que seja adequada à marca ou à instituição em questão, não 
se regendo por modas ou tendências e comunicando bem os seus va-
lores ao seu público alvo. Recriando o processo criativo do atelier, en-
tende-se que os atributos escolhidos para identificar a instituição encon-
travam-se já na arquitectura dos edifícios. Podemos então concluir que 
o processo do atelier consiste em compreender a ideia que passa por 
detrás da arquitectura do edifício, condensando-a na Identidade Gráfica 
do mesmo e permitindo uma coesão entre obra e trabalho gráfico.
 No caso da Casa da Música, Stefan Sagmeister afirma que o con-
ceito surgiu depois de algumas reuniões com os clientes e estes terem-

12 Branding is about understanding our client and their culture and creating a visual 
language that expresses their values and can also speak to their audiences. (...) Also, branding 
can’t be trendy. It’s not a magazine cover or illustration which will only be seen for a few days and 
then thrown out. A brand often has to live for a decade or longer, so we have to create something 
relevant and interesting that won’t look dated in a few years.  
Jessica Walsh, Entrevista para o site de Sagmeister & Walsh, disponível em https://sagmeister-
walsh.com/answers/ 
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Figura 2.13 - As diferentes vistas usadas como logótipo da Casa da Música.

Figura 2.14 - Casa da Música Logo Generator. 
A partir de qualquer imagem e dos pixeis seleccionados é possível esco-
lher as cores do logótipo da Casa da Música. 

Figura 2.15 - Logótipos usados para o Remix Ensemble e a Orquestra Nacional do Porto.
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-se referido ao edifício como um dado, em que qualquer que fosse o lado 
onde caísse seria esse o tipo de música que iria tocar (ver Figuras 2.11 e 
2.12). 

 Na Casa da Música, a ideia central foi primeiramente referida pelo 
cliente, que nas várias reuniões antes do projecto de Design se referiu ao 
edifício como um dado, em que qualquer lado que caia, um tipo diferente 
de Música tocará. Isto levou à noção de que estaríamos a tratar o edifício 
como a maior versão 3D do logótipo e todos os outros logótipos seriam 
uma variação deste dependendo da música que iria tocar. Tudo seguiu 
esse conceito geral.13

 O objectivo dos designers, após as reuniões iniciais, foi o de 
desenvolver um logótipo flexível que fosse capaz de representar os 
variados tipos de música que actuavam numa só casa14. Num primeiro 
contacto que tiveram com a obra, verificaram a inevitabilidade de usar a 
representação da arquitectura como logótipo da Casa, visto que se aper-
ceberam que o próprio edifício era o símbolo de si mesmo:

 O nosso desejo inicial de desenhar uma identidade sem recor-
rer ao edifício tornou-se impossível porque, à medida que estudámos a 
estrutura, apercebemo-nos de que o próprio edifício é um logótipo. (...)  
Mas nós tentámos evitar fazer mais um ‘render’ do edifício desenvolven-
do um sistema onde esta forma única, reconhecida e moderna se trans-
forma como um camaleão.15

 Sendo assim, não podendo fugir à forma arquitectónica, o dese-
nho do logótipo tornou-se numa representação simplificada do edifício, 
seis formas geométricas irregulares que representam cada uma das 
vistas do edifício (vistas Norte, Sul, Nascente, Poente, topo e baixo), 
como se pode verificar na Figura 2.13. De forma a manter a ideia base 
mencionada anteriormente (representar os variados tipos de Música 
através de uma forma única), o logótipo deveria ter a capacidade de se 
poder transformar. Assim, tendo por base as seis vistas do edifício, os 
designers criaram um software - Casa da Música Logo Generator - capaz 
de criar um logótipo a partir de qualquer referência visual, isto é, com 
base numa imagem o programa é capaz de gerar uma paleta de cores 

13 In the case of Casa da Música, the central idea was first voiced by the Client who in our 
many talks before we started designing, referred to the Building as a dice, whatever side it falls 
on, a different kind of music will Come out. This led to the notion that we are treating the building 
itself as The largest, 3-d version of the logo, and all other logos are a version of that, mutating 
depending on the music played. Everything followed that central concept.  Idem
14 Our goal was to show the many different kinds of music performed in one house. Idem
15 Our initial desire to design an identity without featuring the building proofed impossible 
because- as we studied the structure, we realized that the building itself is a logo. (...) But we 
did try to avoid another rendering of a building by developing a system where this recognizable, 
unique, modern form transforms itself like a chameleon.
Informação relativa ao projecto de Identidade Gráfica da Casa da Música, disponível em https://
sagmeisterwalsh.com/work/all/casa-da-musica/
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dando origem a um logótipo com uma gama cores igual à da imagem em 
questão. Uma fotografia do Director da casa da música foi usada como 
exemplo para criar o logótipo para os cartões de visita, e uma imagem 
de Mozart utilizada para um anunciar um concerto (Figura 2.14). Para as 
sub-identidades que habitam na Casa da Música, por exemplo a Orques-
tra Nacional do Porto foi gerado um logótipo em tons de laranja e ver-
melho com transparência, de modo a aparentar tratar-se de um objecto 
tridimensional; para o Remix Ensemble o logótipo mostra as letras que 
formam o seu nome, quebradas em diferentes pontos (Figura 2.15); no 
caso da Orquestra Barroca da Casa da Musica o logótipo apresenta uma 
das faces do “sólido” a amarelo, sendo que as restantes faces apresen-
tam uma textura que aparenta ser madeira.  

2.5 Casa da Música, ideias principais

 Na Casa da Música observámos uma situação semelhante ao 
que acontece no Centre Pompidou, isto é, um edifício de grande com-
plexidade arquitectónica que acolhe múltiplos departamentos, como a 
Orquestra Barroca do Porto e o Remix Ensemble. A Identidade Gráfica 
da Casa da Música, à semelhança do que acontece no Centre Pompi-
dou, é resolvida através da representação de uma simplificação da forma 
arquitectónica, que veio resolver de forma coesa esta questão das várias 
instituições dentro de uma só.
 Recapitulando o processo de criação da Identidade Gráfica para 
a Casa da Música, verificámos que um das prioridades dos designers 
era de criar algo que sobrevivesse ao passar do tempo, de forma a ga-
rantir que este se mantinha actual e pertinente. O facto da Casa da Mú-
sica enquanto instituição ser indissociável da Casa da Música enquanto 
edifício, originou a ideia do logótipo ser a representação do próprio 
edifício, garantindo ao mesmo tempo a intemporalidade idealizada pelos 
designers: 

 Design e estilos em voga podem funcionar se o objectivo é dese-
nhar algo temporário, como uma ilustração numa revista ou um poster 
com um curto período de vida. No entanto, na maior parte do tempo, no 
nosso estúdio, nós procuramos criar trabalhos com  um longo período de 
vida e que permaneça relevante por bastante tempo, especialmente no 
que toca às identidades gráficas. As identidades e as linguagens visuais 
que nós criamos para os nossos clientes devem permanecer actuais e 
relevantes mesmo depois de uma década.16

 Todo o processo que ocorreu após a construção da Casa da Mú-
sica foi ditado pela ideia de Rem Koolhaas de criar um sólido geométrico 

16 Trendy design and styles can work if you are designing something temporary, like an 
illustration in a magazine or a poster with a short life-span. However, most of the time at our studio, 
we seek to create work that can have a long lifespan and stay relevant for a long while, especially 
in relation to branding. The identity and visual language we create for our clients should stay fresh 
and relevant even after a decade.
Jessica Walsh, Entrevista para o site de Sagmeister & Walsh, disponível em https://sagmeister-
walsh.com/answers/ 



43

com volumes escavados, e relações de transparências bem estudadas 
entre diferentes espaços. O facto desta ideia ser tão forte ditou a implan-
tação do edifício, a sua envolvente, o seu desenho e funcionamento.  Ao 
mesmo tempo, o edifício que se encontra a Poente da Casa (pertencente 
à EDP) foi projectado de forma a servir de pano de fundo da Casa da 
Música, garantindo assim que esta permanecia protagonista na paisa-
gem. O desenho da Identidade Gráfica veio também de encontro com 
este objectivo, ou seja, dá continuidade à ideia e retórica de Koolhaas 
ao permitir que o edifício continue como o centro ao torno do qual tudo é 
projectado, servindo como referência para todos os sistemas que funcio-
nam dentro e fora do mesmo. 
 Stefan Sagmeister criou um logótipo que tinha por base as seis 
vistas simplificadas do edifício, isto é, apenas o desenho do objecto 
geométrico sem detalhes. Esta característica vem sublinhar o facto do 
edifício ser o logótipo de si mesmo uma vez que este usa todas as vistas 
da Casa e não uma só, tornando-o assim um logótipo tridimensional à 
semelhança da forma construída. Foi também desenvolvido um software 
que permitiu ao logótipo funcionar como um camaleão que se adapta 
ao ambiente em que está, dando assim resposta à questão dos diferen-
tes agrupamentos musicais. Apesar do desenho ter uma forma rígida, 
a capacidade de variação de vistas e possibilidade de transformação 
conferiu-lhe a flexibilidade idealizada pelo designer. A vontade inicial de 
Stefan Sagmeister, de criar um logótipo que não dependesse da forma 
arquitectónica mostrou-se impossível aos olhos do designer, uma vez 
que este se apercebeu, ao estudar a obra, que o edifício era já o logótipo 
e não havia forma de o contrariar.

 Para concluir, verificámos que mais uma vez a ideia arquitectónica 
foi tão forte que foi capaz de determinar a Identidade Gráfica do edifício.
Podemos ainda salientar o facto de mais uma vez, como acontece no 
Centre Pompidou, onde a ideia inicial surge de uma influência dos Archi-
gram, na Casa da Música há uma sequência de acontecimentos seme-
lhante. O processo teve início num projecto para uma casa de habitação 
unifamiliar, adaptada posteriormente para uma escala radicalmente 
diferente. Esta ideia, por sua vez, foi a base do trabalho de Design que 
usou a forma arquitectónica como logótipo da instituição que nela habi-
ta, estabelecendo assim, tal como no Centre Pompidou, uma relação de 
continuidade entre as referências. 
 Podemos ainda reforçar a tendência deste tipo de edifícios de 
carácter público (museus, centros culturais, casas de concertos, entre 
outros) de se apoiarem na arquitectura para criar as suas identidades, 
uma vez que este tipo de instituições tem tendência a ter edifícios com 
ideias fortes, que determinam a sua própria identidade (consultar Tabela 
1) na medida em que o próprio edifício é um logótipo17.

17 Informação relativa ao projecto de Identidade Gráfica da Casa da Música, disponível em 
https://sagmeisterwalsh.com/work/all/casa-da-musica/
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MUSÉE DE L’ARMÉE DE PARIS 
COMPLEXO HOSPITALAR E MUSEU MILITAR
PARIS, FRANÇA

Fachada Norte do Musée de l’Armée.

Vista de Satélite da cidade de Paris com Musée de l’Armée salientado a cor.
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Figura 3.1 - Planta do complexo hospitalar Des Invalides, mais tarde transformado em 
Museu.

Figura 3.2 - Planta de implantação do Hôpital des Invalides. Nesta figura podemos ver o 
alinhamento do parque com o complexo do hospital, criando um eixo de simetria.

1- Musée de l’Armée - exposições temporárias; 
2- Pátio principal (Cour d’honneur);
3- Musée de l’Armée - Colecção permanente;
4- Institution Nationale des Invalides (Hospital para veteranos e feridos de Guerra)
5- Igreja de Saint Louis des Invalides;
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3.1 Contexto Histórico

 Desde o reinado de Louis XI1 que vinham a ser feitas várias pro-
postas para a construção de um hospital para veteranos, no entanto, foi 
apenas durante o reinado de Louis XIV2 que se iniciou a construção do 
Hôtel des Invàlides, que deveria acolher mais de 7000 veteranos. Até à 
data de construção do edifício, os soldados feridos ou incapazes eram 
acolhidos nos mosteiros, onde recebiam tratamento médico e abrigo. No 
entanto, o número de mosteiros e de monges diminuía em contraponto 
com o número de soldados feridos. Como consequência deste desequi-
líbrio, em 1670 Louis XIV ordenou a construção do Hôtel des Invalides, 
uma instituição de asilo que deveria albergar diferentes funções: hotel, 
hospital, hospício, quartel militar, convento e igreja3. O local escolhido 
pelo Rei para a instalação do futuro hospital foi o limite Poente mais ex-
tremo dos arredores de Paris, no Bairro de Grenelle, a sul do Rio Sena.
 O projecto foi encomendado a Libéral Bruant4, responsável pela 
realização do Hôpital de la Salpêtrière5 para doenças infecciosas. Bruant 
foi nomeado Arquitecto do Rei em 1663, e, por consequência deste título, 
veio a encomenda para a construção de um hospital para Veteranos de 
Guerra, ao qual respondeu com o projecto que hoje é conhecido como 
Hôpital des Invalides (secções vermelha e azul da Figura 3.1), em que 
mais tarde viriam a ser efectuadas adições. 
 À semelhança do projecto para o Hôpital de la Salpêtrière, o 
arquitecto optou pela utilização de uma tipologia de hospitais em voga 
na época, consistindo no desenvolvimento do hospital ao lado de pátios 
internos, tal como no modelo do Ospedale Maggiore de Milão da autoria 
de Filarete, cuja construção foi iniciada em 1456.

3.2 O Projecto de Libéral Bruant

 No século XVIII foi criado um parque que se estende desde o rio 
Sena até à entrada principal, prolongando o eixo de simetria definido 
pelo complexo, acompanhando a entrada, a igreja e o pátio (Figura 3.2). 
A entrada Norte é feita por um portal reconstruído após ter sido vandali-
zado durante a Revolução Francesa, uma vez este que glorificava o Rei 

1 Louis XI foi o monarca francês entre 1461-1483.
2 Louis XIV foi o monarca francês entre 1643-1715.
3 Na época em questão, a palavra hospital não se encontrava definida como nos dias de 
hoje, tendo como função não apenas o tratamento de doentes, mas também o acolhimento de 
pobres, peregrinos, e incapazes. Para um estudo mais aprofundado desta questão, consultar 
Bernardo Dias, A história na medida do presente. O Ospedale della Misericordia di Parma, FAUP 
- Dissertação, Porto, 2016.
4 Libéral Bruant (1635-1637) foi um arquitecto Francês que adquiriu o título de arquitecto 
do rei em 1663.
5 O Hôpital de la Salpêtrière é um edifício parisiense que ainda hoje funciona como hos-
pital. Construído originalmente por Louis XIII como fábrica de pólvora, foi remodelado de acordo 
com o projecto de Libéral Bruant no reinado de Louis XIV.
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Figura 3.3 - Fotografia do pátio principal (Cour d’honneur). Ao fundo é possivel observar a 
cúpula da Igreja de Saint Louis des Invalides.

Figura 3.4 - Fachada Sul da 
Igreja de Saint Louis des In-
valides. Nesta vista a grande 
cúpula torna-se ainda mais evi-
dente, assumindo uma grande 
importância como elemento re-
matador de todo o complexo.
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Luís XIV nas suas esculturas. Nesta fachada Norte predominam as linhas 
horizontais e janelas sem qualquer decoração, dando assim um carácter 
austero característico do classicismo. O portal destaca-se uma vez que 
reúne quase toda a ornamentação, salientando-se assim perante um 
pano de fundo de carácter diferente.
 As restantes fachadas que encerram o pátio central são constituí-
das por dois andares, com arcadas em ambos os pisos, como é possível 
verificar na Figura 3.3. Austeras e marcadas pela repetição de elemen-
tos, à semelhança das duas faces que encerram o Portal Norte, predomi-
nam as linhas horizontais e a ausência de decoração.
 No piso inferior, em torno do pátio, estão localizadas as salas de 
jantar, cantina e enfermarias; no piso superior encontravam-se os dor-
mitórios, agrupados em torno dos claustros, em conjuntos de seis a oito 
camas para os soldados e duas a três camas para os oficiais.
 As duas alas hospitalares estendiam-se na direcção Norte-Sul e 
atravessavam a Igreja até ao fim do pátio. Numa das alas encontrava-se 
também a fábrica e na outra as habitações dos monges e padres. 
 O desenho modular de Bruant permitiu que a construção das 
várias partes do complexo fosse realizada em simultâneo, levando a que 
a construção do hospital ficasse concluída em apenas 3 anos (de 1671 a 
1674).
 O edifício foi erguido como forma de glorificar os heróis de guer-
ra e, a cima de tudo, representar e enaltecer o poder real de Luís XIV. 
Como tal, os motivos decorativos da obra constituíram uma parte impor-
tante da composição do conjunto. A representação do poder de Luis XIV 
foi feita através de três temas na decoração do complexo: o lírio Real, 
que representa o rei e o seu reinado; troféus de guerra e outros motivos 
militares como escudos, armas e brasões, associados também à glória 
militar; e, por fim, a representação do próprio Rei (pavilhão central forma 
um arco do triunfo de acesso ao pátio Real, com abóbada coroada com 
uma grinalda que culmina num sol de rosto humano, a representação 
alusiva do Rei Sol).

3.3 O Projecto de Jules Hardoin Mansart

 Como foi referido anteriormente, o complexo foi construído para 
receber mais de 7 000 habitantes e funcionou de forma semelhante a uma 
cidade regulada por um sistema militar e religioso. Como consequência, foi 
necessária a construção de uma igreja proporcional ao complexo que fosse 
capaz de receber todos os residentes.
 A Capela de Saint Louis des Invalides  (Figura 3.4) é obra da 
autoria do arquitecto Jules Hardoin Mansart6. Esta capela é composta por 
uma única nave rectangular, com um corredor central e dois laterais. O seu 

6 Jules Hardoui-Mansart (1646-1708) foi um arquiteto francês cujos trabalhos são conside-
rados o ápice do Barroco em França, representando o poder e a grandeza de Luís XIV. Dos seus 
projectos salienta-se o palácio de Versailles e a cúpula da Capela de Saint Louis des Invalides.
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Figura 3.5 - Planta da Igreja e Capela de Saint Louis des Invalides

Figura 3.6 - Corte pela Capela e Cúpula des Invalides. Nesta ima-
gem é possível observar as três camadas que compõe a cúpula.
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interior, à semelhança do que acontece nas fachadas exteriores do hospital, 
é desprovido de ornamentação, assumindo assim um carácter simples e 
sóbrio. A grande cúpula, visível em quase toda a cidade, encontra-se sobre 
o volume que remata a Capela de Saint Louis.  
 Como foi referido anteriormente, a Capela de Saint Louis assume 
um estilo simples e austero. A decoração no seu interior era feita quase 
exclusivamente através de bandeiras e aplicações nas paredes e tectos da 
Igreja, conforme as celebrações.
 
 Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) foi o tipo perfeito de arqui-
tecto oficial francês, competente, rápido e adaptável. Na sua igreja de 
Saint Louis des Invalides de 1675-1706, conseguiu, assim como Perrault, 
aquela combinação específica de grandeza e elegância que não é en-
contrada em nenhum lugar fora de França.7

 A construção da Capela de Saint Louis iniciou-se antes da conclu-
são do hospital e demorou cerca de 20 anos a estar concluída devido à sua 
complexidade construtiva, mais concretamente a sua cúpula de 100 metros 
de comprimento e a restante estrutura, constituída por 3 cúpulas, como é 
possível verificar na Figura 3.6. Por outro lado, a decoração da Capela pro-
longou-se por mais 15 anos, considerando-se oficialmente concluída no ano 
de 1706. A sua planta é circular e simétrica, inscrita num quadrado e com 
quatro capelas circulares localizadas entre o espaço central e os cantos do 
quadrado (Figura 3.5).
 O projecto de Hardouin-Mansart para a Capela de Saint Louis é 
quase uma cópia exacta do projecto para a Capela funerária de Bourbon em 
Saint Dennis, inspirada por sua vez na Basílica de S.Pedro de Roma.
 A construção da cúpula de Brunelleschi, em Florença, reformulou 
a estrutura das cúpulas que viriam a ser construídas nos anos seguintes. 
Estas passaram a ser construídas, à semelhança do que acontece no Duo-
mo de Florença, com uma cúpula interior, proporcional a seu espaço in-
terno, que concebia estabilidade a toda a composição. Por outro lado, era 
também realizada uma cúpula exterior de dimensão bastante superior que 
tinha como principal função ser vista a grandes distâncias, para além ser um 
elemento fundamental à estabilidade da estrutura. No caso da Capela de 
Saint Louis a cúpula está dividida em três, uma invenção do Barroco, o que 
conferiu um nível de complexidade característico deste movimento. A pri-
meira cúpula serve como uma espécie de moldura que enquadra as pinturas 
de temas alegóricos, presentes na cúpula intermédia, como uma janela que 
dá a sensação que as pinturas estão a flutuar, conferindo-lhe assim um ca-

7 Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) was the perfect type of official French architect, 
competent, quick and adaptable. In his church of St Louis des Invalides of 1675-1706 he achie-
ved, just as Perrault did, that specific combination of grandeur and elegance which is not found 
anywhere outside France.
Nikolaus Pevsner, An outline of European architecture, Penguin Books, Harmondsworth, 1988, 
p.170
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Figura 3.7 - Interior da cúpula da Capela de Saint Louis des Invalides

Figura 3.8 - Logótipo realizado em 2014 pelo Atelier 923A, de forma a revitalizar a imagem 
gráfica do Musée de L’Armée.
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rácter teatral característico do Barroco. A terceira cúpula, tal como acontece 
na cúpula de Brunelleschi, tem como objectivo ser vista à distância, enalte-
cendo a capela de forma a mostrar a grandeza, poder e riqueza do Rei. 
 (...) A cúpula foi construída de modo a que ao olhar para cima se 
veja, através de uma ampla abertura na cúpula interna, a superfície co-
lorida de uma segunda cúpula, iluminada por janelas ocultas - um efeito 
espacial totalmente barroco.8

 Em 1840 sob as ordens de Napoleão Bonaparte a instituição foi 
reorganizada e a Capela de Saint Louis foi transformada em panteão mili-
tar, elevando o conjunto à categoria de Catedral. Esta alteração foi oficia-
lizada em 1861, quando o túmulo do imperador foi construído e assumiu 
a sua localização permanente sob a cúpula do mesmo. 
 Em 1871, em plena Revolução Francesa, foi criado o Museu da 
Artilharia, no complexo do Hôtel des Invàlides. Este tinha como princi-
pal função expor os bens da Coroa, como os móveis, quadros e obras 
de Arte, bem como alguns objectos de Guerra vindos de Versalhes. Em 
1896 instalou-se também o Museu Histórico do Exército, com o objectivo 
de formar um museu militar em duas secções, a secção das armas e a 
secção histórica.
 Foi em 1905 que estes dois museus se fundiram criando assim o 
Museu da Armada Francesa, com o grande objectivo de manter vivo o 
espírito da defesa e gosto pela história militar francesa. Deste modo, pre-
tende-se assegurar a conservação e apresentação das suas colecções, 
acentuando e despertando vocações militares e mantendo, a cima de 
tudo, a memória da glória militar Francesa e a de todos os que morreram 
em nome da Nação.
 Hoje em dia, o próprio edifício do Hôtel des Invàlides é visto pelo 
povo Francês como um monumento histórico à vocação militar e centro 
de memória Nacional. Neste momento, Saint Louis já não desempenha a 
função de Igreja ou Catedral, sendo antes um mausoléu militar, no qual 
estão sepultados os mais importantes heróis de guerra da história france-
sa.

3.4 A Identidade Gráfica

 A Identidade Gráfica do Musée de l’Armée destaca-se dos dois 
casos estudados anteriormente por dois motivos principais. Em primeiro 
lugar, o facto da representação arquitectónica limitar-se apenas a um 
elemento da arquitectura do edifício e não à totalidade da composição, 
em oposição aos casos anteriores, em que é representada uma simpli-

8 (…) the dome is constructed so that in looking up one sees through a wide opening in 
the inner cupola on to the pained surface of a second cupola, lit by concealed windows - a wholly 
Barroque spatial effect.
Nikolaus Pevsner, An outline of European architecture, op.cit., p. 170
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Figura 3.9 - Evolução do logótipo do 
Musée de l’Armée, desde 1905, por 
ordem cronológica descendente.
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ficação da fachada do Centre Pompidou e as várias vistas da Casa da 
Música. No presente caso de estudo foi escolhida apenas a cúpula da 
Igreja de Saint Louis des Invalides como elemento identificador da insti-
tuição, uma vez que constitui a particularidade que mais se destaca em 
todo o edifício, quer pela sua grandiosidade em dimensão e altura (tendo 
sido o edifício mais alto de Paris até à construção da torre Eiffel), quer 
pela sua riqueza na ornamentação em ouro (a cúpula é considerada um 
dos mais importantes exemplos do estilo Barroco em França). 

3.5 Da Arquitectura ao Design Gráfico: Simplificação da 
forma construída

 Um dos motivos da escolha do estudo do Musée de l’Armée pren-
de-se com o facto de este se tratar de um trabalho de redesenho da 
Identidade Gráfica do edifício, uma vez que esta se baseou nos logótipos 
anteriores, mantendo assim uma continuidade da Identidade original até 
aos dias de hoje. À semelhança do que acontece na Arquitectura, o logó-
tipo existente foi considerado património da instituição que não deveria 
desaparecer, mas antes ser actualizado. Sendo assim, o trabalho de 
Design redesenhou o logótipo, mantendo os elementos que identificavam 
a instituição, podendo ser considerado um trabalho de reabilitação de 
Identidade Gráfica.  
 O primeiro logótipo era composto por uma forma oval delimitada 
pelo nome da instituição “Musée de l’Armée - Hôtel National des Invali-
des”, como é possível observar na Figura 3.9. No centro da composição 
surge o desenho da cúpula, e em cima de um rectângulo no qual estão 
inscritas as letras “M e A”, iniciais do nome da Instituição. 
 Numa segunda abordagem à identidade do Museu, o invólucro 
oval foi mantido. No entanto, o nome da instituição que delimitava a 
composição foi substituída por uma linha, desta forma retirando a redun-
dância presente no logótipo anterior, ou seja, a repetição dos elementos 
que escrevem o nome do museu, as iniciais M e A por baixo do desenho 
da cúpula e o nome do museu em torno da forma oval. Por outro lado, o 
desenho da cúpula manteve-se intacto como principal identificador da 
instituição.
 Na terceira abordagem ao logótipo, a forma oval foi abandonada e 
substituída pela forma quadrangular. O desenho da cúpula mais uma vez 
permaneceu intacto, e as iniciais M e A foram removidas para dar lugar 
ao nome da instituição por extenso (Musée de l’Armée, Art et Histoire), 
de certa forma descredibilizando a capacidade da cúpula de representar 
por si só a instituição, uma vez que existe a necessidade de escrever o 
seu nome para a identificar. 
 A cúpula do antigo Hospital manteve-se desde a sua construção 
como o símbolo do complexo arquitectónico, o ícone que todos associa-
vam ao edifício. À semelhança do que aconteceu no caso da Casa da 
Música, aos designers originais não foi possível afastarem-se da imagem 
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Figura 3.10 - Estudo geométrico para a organização dos elementos do logótipo do Musée 
de l’Armée

Figura 3.11 - Conjunto de Posters publicitários as exposições do Musée de l’Armée.
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da Arquitectura para representar a instituição. Como tal, o logótipo do 
museu foi, desde a sua fundação em 1905, uma composição com o de-
senho simplificado da cúpula associada a tipografia. 
 Em 2014, a direcção do Musée de l’Armée decidiu que a iden-
tidade gráfica da instituição não acompanhou a evolução do museu e 
não fazia justiça ao programa de carácter científico e cultural que agora 
tinham lugar Museu. A mudança de Identidade do Musée de l’Armée era, 
mais uma vez, eminente.
 O projecto foi encomendado ao estúdio 923A9 com sede em Paris, 
fundado pelos designers Jérémy Joncheray & Thomas Oudin. 

 Respondemos aos desafios pedidos de forma a destacar esses 
valores: processo, troca de ideias, experimentação, globalidade, prazer 
e participação.10 

 Desde 2011 são estes os valores que os designers incutem nos 
seu projectos de design gráfico (entre os quais se encontram identida-
des visuais, book design, tipografia e web design), descrevendo o seu 
método de trabalho através da analogia do jogo de pingue-pongue, na 
qual dizem que “cada um tem o seu estilo de jogo, em permanente troca 
de ideias e respostas umas atrás das outras” 11.
 Foi então pedido aos designers que afirmassem o carácter cientí-
fico das actividades e exposições culturais que o museu oferecia. Como 
resposta, os designers, tendo por base os antigos logótipos, redesenha-
ram a imagem do Museu.  
 A proposta apresentada pelo atelier 923A mantém os elementos 
dos logótipos anteriores, no entanto de uma forma mais simplificada,em 
que a cúpula foi reduzida apenas à parte superior e os pormenores do 
tambor foram removidos. Por outro lado, a letra A de foi recuperada do 
segundo logótipo, surgindo no entanto como uma forma triangular que 
envolve a cúpula, que por sua vez forma o negativo da letra. 

 Depois do grande H de História, aqui está o grande A de Armada 
(exército). Um símbolo forte, vem revelar a cúpula, oferecendo assim um 
segundo nível de leitura. Um jogo de forma/contra-forma estável e sólido, 
ancorado no seu património. Esse “A” inscrito num quadrado, sublinha o 
rigor e a arquitectura da cúpula (e o seu tambor), cujas fundações estão 

9 923A é um Atelier de Design gráfico formado em 2011 com sede em Paris, especializado 
em tipografia, identidade gráfica, book design e web design.
10 Nous répondons aux enjeux de la commande tout en mettant en avant ces valeurs : pro-
cessus, échange,expérimentation, global, plaisir et participatif. 
Studio 923A, Présentation e Méthod de Travail, texto disponível no site do Atelier: http://www.
neufdeuxtroisa.fr/profil/ 
11 Chacun a son style de jeu, tout en permettant l’échange d’idées rebondissantes les unes 
après les autres. 
Idem 
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inscritas numa base quadrada.12 

 Através desta continuidade na modificação da Identidade e tam-
bém da manutenção dos elementos dos logótipos anteriores, os desig-
ners conseguem um trabalho de reabilitação da Identidade Gráfica, ou 
seja, apesar dos elementos serem os mesmos, a imagem no novo logóti-
po é totalmente diferente dos anteriores.
 A utilização da tipografia Kelvin, desenhada por Thomas Bouville 
em 2013, através de linhas sóbrias e rígidas veio reforçar o rigor científi-
co que o Musée de L’Armée tencionava transmitir.    

3.6 Musée de l’Armée, ideias principais

 No Musée de l’Armée observámos mais uma vez uma situação 
semelhante aos dois casos anteriores, nos quais a Identidade Gráfica 
das instituições passa pela representação da arquitectura do edifício que 
o acolhe. 
 Este caso destaca-se pela sua complexidade, uma vez que se tra-
ta de um edifício construído no século XVII, de uma instituição criada em 
1905 e de um trabalho de redesenho da Identidade Gráfica já existente. 
Enquanto que nos casos anteriores estudámos projectos para a criação 
de uma identidade que surge quase em simultâneo com a construção 
do edifício, no caso do Musée de l’Armée de Paris é encomendada 
uma actualização da imagem da instituição como forma de garantir que 
esta se mantinha a par da evolução do Museu, ou seja, contemporânea 
e pertinente no seu tempo. Este projecto destaca-se ainda pela forma 
escolhida para representar a arquitectura do Museu, ao contrário do que 
acontece nos casos anteriores, nos quais a representação arquitectónica 
do logótipo passa pela simplificação de todo o conjunto edificado. Neste 
caso a abordagem escolhida originalmente e mantida ao longo do tempo 
consistiu na representação de apenas um elemento da arquitectura, a 
sua cúpula.
 Pretendeu-se ainda compreender uma perspectiva de continuida-
de visual na análise da evolução do logótipo, relembrando o processo 
de concepção da nova Identidade. Neste âmbito, identificámos a abor-
dagem realizada como uma reabilitação de uma pré-existência que foi 
considerada uma herança de um edifício com três séculos de vida, uma 
instituição com 109 anos de história e um logótipo com mais de 50 anos, 
património que não deveria ser ignorado e que exigia uma grande res-
ponsabilidade por parte do Atelier de Design encarregue deste projecto.

12 Après le grand H de l’histoire, voici le grand A de Armée. Un signe fort vient révéler le 
dôme, proposant ainsi un second niveau de lecture. Un jeu de forme/contreforme stable et solide, 
ancré dans son patrimoine. Ce «A» inscrit dans un carré souligne la rigueur et l’architecture du 
dôme (son tambour), dont les fondations s’inscrivent sur une base carrée. 
Studio 923A, Musée de l’Armée, texto disponível no site do Atelier: http://www.neufdeuxtroisa.fr/
projets/tout/musee-de-larmee/
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 No Design Gráfico, a questão da responsabilidade assume parti-
cular importância sob a forma de consciência económica em relação à 
solução mais apropriada para um determinado problema.13

 Tal como é referido por Vignelli, um logótipo com mais de 50 anos 
de domínio público torna-se património e deve ser respeitado como tal. 
Sendo assim, à semelhança do que acontece num projecto de reabilita-
ção em arquitectura, o processo de reabilitação da imagem gráfica do 
Museu passou pela compreensão da importância da história do edifício e 
da instituição e pelo respeito das pré-existências, que não poderiam nem 
deveriam deixar de ser representados. Com isto, pretende-se atingir uma 
atitude de preservação, mantendo assim uma continuidade na imagem 
da instituição, ao mesmo tempo que é actualizada a forma, garantindo a 
sua pertinência na evolução do Museu.
 O elemento escolhido para a representação do edifício, desde o 
logótipo inicial, foi a cúpula da Igreja de Saint Louis des Invalides, uma 
vez que esta já era, desde a sua construção, o símbolo do complexo, 
o ícone que todos associavam ao edifício pela sua grandiosidade em 
dimensão e ornamentação. Verificámos, tal como nos casos anteriores, 
uma impossibilidade por parte dos Designers de fugirem à representa-
ção deste elemento, uma vez que este, pelas suas características se tor-
nou indissociável do edifício como instituição, funcionando assim como 
logótipo ou marca da mesma.

 Para concluir, verificámos mais uma vez que a arquitectura é uma 
parte importante da instituição que alberga, que é capaz de determinar a 
identidade gráfica da mesma. Neste caso, esta característica foi adquiri-
da desde a criação do Museu e foi mantida e actualizada até aos dias de 
hoje. Tal como acontece nos casos anteriores, nos quais a ideia surge de 
uma referência ou condiciona o que lhe vem associado, neste caso um 
elemento único da arquitectura, construído como forma de glorificar os 
heróis de guerra e, acima de tudo, representar e enaltecer o poder real 
de Luís XIV, funcionou como uma excepção no restante edifício e na ci-
dade de Paris, desta forma ditando a identidade do edifício e da institui-
ção que nela habita estabelecendo assim, tal como no Centre Pompidou 
e na Casa da Musica, uma relação de continuidade entre as referências 
e pré existências.
 Podemos mais uma vez constatar a tendência de edifícios de 
carácter público, como este Museu, O Centre Pompidou e a Casa da 
Música para dependerem na arquitectura como regra geradora de identi-
dades. 

13 “In graphic design the issue of responsibility assumes particular importance as a form of 
economic awareness toward the most appropriate solution to a given problem.”
 Massimo Vignelli, The Vignelli Canon, op. cit., p. 30
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H A U S DER K  U N S T
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA
MUNIQUE, ALEMANHA

Fachada Poente da Haus der Kunst.

Vista de Satélite da cidade de Munique com a Haus der Kunst salientada a cor.
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Figura 4.1 - Planta da cidade de Munique, datada de 1913; A amarelo encontra-se salienta-
do o local onde a Haus der Kunst foi posteriormente edificada.

Figura 4.2 - Palácio de Cristal da cidade de Munique, que sofreu um incêndio em 1931; 
Após o incêndio o Museu foi transferido para a Haus der Kunst.



63

4.1 Contexto histórico

 Haus der Deutschen Kunst, a “Casa da Arte Alemã”, foi construí-
da em 1937 para substituir a Galeria de Arte de Munique, um Palácio de 
Cristal1, localizado no antigo Jardim Botânico (Figura 4.1), destruído por 
um incêndio em 1931. Nesse mesmo ano, iniciaram-se os planos para 
um novo edifício de exposições, apesar de, com a ascendência do parti-
do Nazi ao poder, estes planos terem sido adiados.
 Em 1933, com a ideia de transformar Munique na capital da Cul-
tura do Terceiro Reich, Adolf Hitler concebeu um plano para um percur-
so semelhante ao Museum Mile2 de Londres. O plano iniciou-se com a 
construção de uma Galeria de Arte (Haus der Kunst, a “Casa da Arte”), 
apesar de ter sido planeado todo um centro artístico e cultural não con-
cretizado para a cidade de Munique.
 A Galeria de Arte deveria localizar-se na extremidade Sul do Jar-
dim Inglês do Tiergarten (jardim central) de Munique. Foi sobre ordens 
directas de Adolf Hitler que o projecto para o primeiro edifício monu-
mental do Terceiro Reich foi entregue ao arquitecto Alemão Paul Ludwig 
Troost3.
 Hitler usou a Arquitectura como ferramenta fulcral de propaganda 
do seu governo, devendo esta mostrar o poder e autoridade do Tercei-
ro Reich, de forma a intimidar quem o visitasse. Como tal, os edifícios 
construídos durante a Alemanha Nazi apresentavam fachadas lisas com 
colunas e pilastras em grande número (uma vez que Hitler entendia que 
o excesso de elementos como estes demonstravam a riqueza e poder 
da Alemanha). Aspirando a um Império semelhante ao de Roma, Hitler 
retirou os elementos da arquitectura clássica como forma de mostrar uma 
escala superior ao indivíduo, com linhas simples e uma escala exagera-
damente grande, que formaram uma nova estética que se espalhou por 
toda a Europa Fascista. Esta arquitectura, de natureza neoclássica4, foi 
então inspirada nas grandes culturas clássicas europeias, com um sen-
timento e ordem que vinham de encontro com as ideologias do Terceiro 
Reich. Características como a quase ausência de decoração estilística, o 
reforço das linhas verticais e horizontais, e a utilização e evidenciação da 
simetria como elemento gerador de ordem predominaram nas obras de 

1 Por Palácio de Cristal entende-se a tipologia de edifícios construídos na segunda meta-
de do século XIX, caracterizados por serem construídos através de estruturas metálicas e vãos 
preenchidos com vidro. Usados sobretudo para funções expositivas, notabilizam-se os palácios 
de Londres, Nova Iorque, Madrid e Berlim.
2 Conjunto de treze museus na cidade de Londres, todos localizados no borough (divisão 
administrativa de Londres) de Camden.
3 Paul Ludwig Troost (1878-1934) foi um arquitecto alemão, escolhido por Hitler para 
importantes obras como o Führerbau (“o edifício do Führer”) e a Haus der Kunst. O carácter neo-
clássico que deu às suas obras influenciou toda a Arquitectura praticada pelo Terceiro Reich.
4 Por Neoclássico entende-se os movimentos revivalistas que ocorreram na Arquitectura 
Europeia a partir do final do século XIX, abrangendo influências clássicas que se manifestaram na 
Arquitectura Fascista até à recuperação de outros “estilos” como o Românico e o Gótico.
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Figura 4.3 - Desenho da fachada original Sul da Haus der Kunst (postal de 1933).

Figura 4.4 - Fotografia da fachada Sul da Haus der Kunst, aquando da exposição 
“Flowers”, de Paul McCarthy, 2005. Aqui podemos verificar em parte o processo de Des-
nazificação, posto em prática na Haus der Kunst: são exposiçoes que ocupem activamente 
todo o edifício, tornando menos evidentes os traços decorrentes da sua história.
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arquitectura Nazi.
 A Haus der Deutschen Kunst foi projectada com este objectivo de 
propaganda do governo Nazi, tendo como principal objectivo mostrar 
ao povo Alemão e ao resto do Mundo as prioridades do governo e o seu 
interesse pela arte e cultura, mostrando ao mesmo tempo a imponência, 
importância e poder crescentes do partido Nazi.  
 Paul Troost, arquitecto ao serviço do Terceiro Reich, projectou um 
edifício neoclássico que respondia a todas as particularidades exigidas 
pelo Governo Nazi, um edifício imponente e sóbrio com uma escala exa-
gerada, que expressava a riqueza e poder do estado. 
 Após a sua grande inauguração, o edifício serviu para a demons-
tração da arte e da política do governo alemão. Esta abertura teve como 
objectivo marcar uma renovação da vida artística Alemã e expor o gover-
no Nacional Socialista como uma nação pacífica de cultura aos olhos do 
resto do mundo. Assim Munique tornou-se na capital da arte Alemã, com 
especial foco na arte Nazi.
 Em Abril de 1945, imediatamente após a Segunda Grande Guerra, 
as tropas Americanas entraram em Munique para encontrar uma cida-
de em ruínas, com a maior parte dos edifícios de exposições e museus 
praticamente destruídos. No entanto, deparando-se com o edifício da 
Haus der Deutschen Kunst aperceberam-se que este se encontrava 
praticamente ileso, uma vez que foi protegido com uma rede de camu-
flagem desde 1942. Visto que o museu reunia todas as condições pro-
curadas pelos militares Americanos, este foi então ocupado pelas forças 
dos Aliados, que o transformaram num clube e restaurante, mantendo, no 
entanto, a ala Oeste de acordo com a função original do edifício, ou seja, 
como espaço de exposições.
 Em 1946, o nome do edifício foi substituído de Haus der Deuts-
chen Kunst para Haus der Kunst, e em 1948 foi criada a Administração 
de exposições da Haus der Kunst (Ausstellungsleitung Haus der Kunst 
München e.V.). Já em 1992, a instituição foi transformada numa fundação 
de arte com base num modelo de sustentação tanto pública como priva-
da (Stiftung Haus der Kunst München).
 Desde 2003 o edifício e a fundação foram alvo de uma renova-
ção tanto a nível temático como a nível arquitectónico. Esta passou pela 
reinvenção da ideia geral programática do museu, abordando o entendi-
mento da Arquitectura como o ambiente mais natural para a exposição 
de arte contemporânea, isto é, tanto a arquitectura (e a organização do 
seu espaço) como a arte que lá é exposta são igualmente importantes 
na experiência geral da visita ao museu5. Esta iniciativa de reconstrução 
passou então pela renovação do interior do museu à qual chamaram 
desnazificação6 arquitectural (Figura 4.4) e de uma exploração histórica 

5 Haus der Kunst, Haus der Kunst — Interventionen in die Architektur, Youtube, 2016, 
disponível em https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=rLVu4VBhJ9Q 
6 Desnazificação é o termo utilizado para descrever a iniciativa da parte dos Aliados 
para remover todas as ligações existentes ao Partido Nazi na Alemanha e Aústria pós-guerra. 
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Figura 4.5 - Planta da Haus der Kunst 

1- Entrada;
2- Corredor central; 
3- Salas de Exposições temporárias;
4- Salas de exposições permanentes; 

5- Terraço; 
6- Restaurante;
7- Goldene Bar;
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do edifício que pretendeu cobrir toda a herança do partido Nacional So-
cialista e da Arte Nazi que ainda habitava o edifício, de forma a dar lugar 
a um novo começo para o museu.
 Existe ainda o plano para a uma reabilitação e expansão do mu-
seu agendada para 2020, projecto já entregue ao arquitecto David Chi-
pperfield, que afirmou:

 A nossa proposta para renovar a Haus der Kunst não é intrusiva e 
pode ser descrita no geral como uma “remodelação abrangente e ac-
tualização dos espaços do edifício”. Este trabalho pode ser definido em 
três categorias: em primeiro lugar, reparação e renovação; em segundo 
lugar, intervenções baseadas em ambições programáticas do museu; e, 
por último, modificações no ambiente externo do edifício.7

 A proposta inclui uma reorganização da ala Oeste de forma a ser 
adaptada não só a espaços de exposição, mas para dar lugar a espa-
ços performance e actividades. Foi ainda planeada a manutenção da 
ala Este de forma a permanecer espaço para exposições temporárias, e 
ainda uma reconstrução do espaço exterior envolvente ao museu.

4.2 O projecto de Paul Troost

 Como foi referido anteriormente, o edifício para a Haus der Kunst 
foi projectado pelo arquitecto Paul Ludwig Troost sob as ordens de Adolf 
Hitler. Localizado na extremidade mais a Sul do Jardim Inglês de Muni-
que, a Poente do Rio Isar, foi estrategicamente implantado na avenida 
Prinzregentenstraße de modo a ir de encontro com o Plano para um Cen-
tro de Cultura em Munique.
 O edifício surge imponente, com uma fachada preenchida por 
uma arcada de vinte e duas colunas, encimadas por um friso. É no cen-
tro da arcada que se faz a entrada para o edifício, marcando assim um 
eixo de simetria visível também no desenho em planta (Figura 4.5), ca-
racterística da arquitectura clássica e neoclássica. A entrada é feita para 
uma câmara onde se encontra a recepção (1 da Figura 4.5), que por 
sua vez faz ligação com um átrio central, por onde é feita a distribuição 
simétrica do edifício. Na Ala Nascente encontra-se uma sequência de 
salas onde se foram colocadas as exposições permanentes (4 da Figu-
ra 4.5). Na Ala Poente encontram-se as salas dedicadas às exposições 

Na Arquitectura, estes esforços consistiram sobretudo na remoção dos elementos de decoração 
alusivos à ideologia Nazi, como a remoção de cruzes suásticas e outros símbolos.
7 Our proposals to renovate the Haus der Kunst are unintrusive and can be described 
under the general description of ‘comprehensive refurbishment and upgrade of the spaces of the 
building‘. This work can be further defined in three categories: firstly, repair and renovation; sec-
ondly, interventions based on programmatic ambitions of the museum; and finally, modifications to 
the exterior setting of the building.”
 David Chipperfield, Is the building guilty?, Carta para o The Architects’ Journal, 2017, 
disponível em https://davidchipperfield.com/bibliography/essays/is-the-building-guilty
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Figura 4.6 - Poster publicitário da exposição de Wilhelm Sasnal na Haus der Kunst em 
2012. Aqui podemos ver um exemplo de um poster realizado após o Re-branding do Atelier  
Base Design
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temporárias (3 da Figura 4.5). A Norte do átrio central encontra-se uma 
sala que antecede o terraço voltado para o Jardim Inglês (5 da Figura 
4.5), que por sua vez tem ligação com o restaurante do lado esquerdo e 
o Goldene Bar do lado direito. O terraço, à semelhança da fachada Sul, 
tem também uma arcada com vinte e duas colunas e duas escadarias de 
lados opostos que  terminam no parque de estacionamento.

4.3 A Identidade Gráfica

 Em Maio de 2011, a direcção da Haus der Kunst de Munique de-
cidiu redesenhar e desenvolver todo o seu sistema comunicativo, desde 
a sua Identidade Gráfica, passando também por um novo logótipo e um 
website. Esta medida foi tomada com base numa estratégia de rebran-
ding que teve o intuito de dar ao museu uma nova leitura e apreciação 
por parte dos seus visitantes, e, como foi referido anteriormente, distan-
ciá-lo e ao seu edifício da sua herança Social Nacionalista que o identifi-
cava como o ícone da Arte Nazi.

 Houve propostas para a demolição do edifício mas nunca foram 
levadas a cabo. Em alternativa, a sua envolvente foi modificada de forma 
a “esconder” o edifício. O grande e simbólico pórtico, moldado a partir 
do Altes Museum de Schinkel, tinha-se tornado emblemático, por isso a 
entrada foi bloqueada e a entrada principal passou a ser feita pelo lado. 
Árvores foram plantadas em frente do edifício e, como parte da mudança 
do trânsito, as escadas que estavam em frente do edifício foram removi-
das.8

 Como é referido na citação acima, como forma de “desnazificar” 
o edifício, este foi  escondido por detrás de árvores. Para além dessa 
medida, o exterior foi também transformado e alguns dos elementos 
internos foram removidos, como a escadaria e a porta principal, que foi 
bloqueada. No interior, o edifício foi quase totalmente pintado de branco, 
incluindo os mármores e as cruzes suásticas.9

 Este projecto de rebranding foi entregue ao estúdio Base Design, 

8 There were proposals to destroy the building but they were never executed. Instead, the 
surroundings were modified to ‘hide’ the building. The grand and symbolic portico, modelled on 
Schinkel’s Altes Museum, had become emblematic, so the main entrance was blocked and the 
entrance was moved to the side. Trees were planted in front of the building and, as part of general 
traffic modifications, rows of steps in front of the building were removed.
David Chipperfield, Is the building guilty?, op. cit..
9 Did they want to make it more functional? No, not more functional, they wanted to get rid 
of the Nazi symbols. Interestingly enough what they did with the Haus der Kunst was they painted 
almost the whole building white inside, including the marble: they literally painted over the marble, 
painted over the swastika.
Elena Sommariva, Haus der Kunst. As long as it lasts, artigo escrito para a edição online da re-
vista Domus, 2006, disponível em https://www.domusweb.it/en/architecture/2006/03/16/haus-der-
kunst-as-long-as-it-lasts.html.
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Figura 4.7 - Diferentes projectos de Identidade Gráfica do Atelier Base Design.
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com sede em Bruxelas. Este consiste numa rede internacional de estú-
dios de design com três escritórios, uma em Bruxelas, uma em Genebra, 
e uma em Nova Iorque. O estúdio possui um leque de lemas muito fortes 
pelos quais se regem, que abrangem a importância do contexto para 
a realização de qualquer trabalho; o facto de os seus projectos serem 
feitos para pessoas e não para designers; e a crença de que cada marca 
deve ser única e inconfundível pelas suas atitudes e personalidade:  

 As marcas são como pessoas. Estas devem salientar-se através 
das suas personalidades e atitudes únicas.10

4.4 Da Arquitectura ao Design Gráfico: Apropriação da 
forma construída

 Com o intuito de compreender melhor o processo do atelier Base 
Design, foram estudados 4 outros projectos de criação de Identidade 
Gráfica: O MoMA QNS, em Queens, Nova Iorque; o Hotel Missioni, em 
Ediburgo; o Master Chorale em Los Angeles; e o Museu de Arte e Histó-
ria de Bruxelas. Ao contrário do que acontece no atelier de Sagmeister & 
Walsh (estudado anteriormente com o projecto da Casa da Música), no 
atelier Base Design os trabalhos de Identidade Gráfica não passam pela 
representação da arquitectura mas antes pela intervenção directa nos 
edifícios. 
 O Museu de Arte Moderna, MoMa QNS, foi uma adaptação tem-
porária do museu original, que foi demolido e reconstruído. Como tal, a 
antiga fábrica Swing Staples, em Queens, foi renovada de modo a reunir 
as condições necessárias para acolher o museu temporariamente. A 
Identidade deste museu foi então desenhada de modo a capturar a nova 
energia que este museu veio trazer e, ao mesmo tempo, manter a identi-
dade icónica do passado. O logótipo do novo museu baseou-se então no 
logótipo original (MoMA) e foi-lhe acrescentado uma abreviatura do novo 
local da instituição: QNS (Queens, Nova Iorque). O trabalho de Design, 
tal como acontece no caso da Haus der Kunst, apropriou-se da arqui-
tectura como forma de identificar a instituição, neste caso as letras que 
compõe o logótipo do Museu foram pintadas nas paredes do edifício, 
como é possível verificar na Figura 4.7.
 O Hotel Missioni, é uma cadeia de hotéis em parceria com a mar-
ca Italiana Missioni e o grupo Rezider Hotel. Foi pedido ao Atelier Base 
Design que desenhassem uma identidade para uma nova cadeia de 
Hotéis, ao mesmo tempo que deveriam manter a linguagem da marca 
já conhecida. Sendo assim, os Designers usaram o logótipo original da 
marca Missioni e repetiram-no múltiplas vezes de forma a desenhar o “H” 

10 Brands are like people. They stand out through their unique personalities and attitudes. 
Sander Vermeulen, Director de Design no Atelier Base Design - Lema do atelier Base Design, 
disponível no site https://www.basedesign.com
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Figura 4.8 - Inauguração da exposição Grosse Deutsche Kunstausstellung, a 16 de Julho 
de 1939.

Figura 4.9 - Exposição Thomas Struth: Figure Ground, 2018.
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de Hotel. No primeiro Hotel Missioni, em Edimburgo, o logótipo foi gra-
vado na fachada ao lado da entrada principal, desta forma marcando a 
identidade da instituição na própria arquitectura.
 O Los Angeles Master Chorale é um coro profissional independen-
te da Califórnia, uma das instituições residentes no Los Angeles Music 
Center e do Walt Disney Concert Hall. Quando o Atelier Base Design 
aceitou o projecto para desenhar a Identidade do Coro, procuraram re-
pensar os códigos visuais da música clássica e do canto coral. Basean-
do-se no pensamento de que o canto é uma das formas de arte mais 
básicas, inspiraram-se nos aspectos mais humanos da música de forma 
a criar diferentes tipos de letra personalizados que deveriam evocar a 
mecânica e o sentimento da voz humana. Como se pode ver na Figura 
4.7, o trabalho de Design apoia-se na utilização da arquitectura como 
tela publicitária da instituição que acolhe.  
 Por último, a Identidade para o Museu de Arte e História em Bru-
xelas é uma excepção à abordagem geral feita pelo Atelier. Fundado na 
segunda metade do século XIX, é um dos maiores museus da Europa e 
reúne uma colecção de artefactos de História e Arte desde a pré-história 
até aos dias de hoje. Foi pedido ao Atelier que desse uma nova vida ao 
Museu com o tema redescobrir e reconquistar11. O logótipo desenha as 
iniciais do nome da instituição, A&H, com estas envolvendo o desenho 
simplificado da fachada do edifício. Sendo assim, este projecto vai ao 
encontro de outros projectos como o Centre Pompidou e a Casa da Mú-
sica, nos quais a Identidade da instituição passa pela representação da 
arquitectura. No entanto, o presente exemplo, Haus de Kunst, constitui 
uma excepção da abordagem vista anteriormente, uma vez que a Arqui-
tectura é usada como tela sobre a qual o trabalho de Identidade Gráfica 
assenta, à semelhança do que acontece nos restantes exemplos analisa-
dos da autoria do Atelier Base Design.
 Fascinados pela história do edifício, ou seja, um museu construído 
como monumento Nazi transformado numa casa de arte contemporâ-
nea progressiva12 à escala mundial, o Atelier avançou com uma ideia de 
reforçar este paradoxo, através da relação entre a forma e conteúdo do 
museu:

 A relação entre forma e conteúdo, entre uma casca sólida e in-
flexível do lado de fora e uma grande elasticidade interior, é o que deve 
caracterizar o trabalho da Haus der Kunst.13 

11 https://www.basedesign.com/work/the-art-and-history-museum-reconquering-and-redis-
covering-the-art-history-museum
12 Haus der Kunst is Munich’s prime non-collecting contemporary art museum. It houses an 
interesting paradox: a colossal building – an icon of ideological power – versus a museum director 
whose progressive programming makes waves internationally. We translated this paradox into a 
visual identity that celebrates the idea of multiple viewpoints.
Informação relativa ao projecto, disponível no site do Atelier: https://basedesign.com/base-brand-
identity-for-haus-der-kunst/
13 The relationship between form and content, between a solid, unyielding shell outside and 
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Figura 4.10 - Canto Sudeste da Haus der Kunst, mostrando a colocação das letras no friso.

Figura 4.11 - Canto Sudoeste da Haus der Kunst, mostrando a colocação das letras no 
friso.
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 A oposição entre um edifício imponente, um ícone de uma ideolo-
gia fascista, em contraponto com uma programação ousada e progres-
siva, juntamente com um director do museu cujo trabalho é reconhecido 
mundialmente, foi interpretada pelos Base Design como a potencialidade 
da celebração de diversos pontos de vista. Assim, com este ponto de 
partida, os designers desenvolveram um projecto que priorizou a elas-
ticidade adjacente aos vários pontos de vista e privilegiou um sistema 
flexível que fosse adaptável a várias situações.
 A arquitectura é o nosso objecto principal, não é apenas um edi-
fício, é um objecto histórico. Desde que alterámos o nome do edifício 
de Haus der Deutschen Kunst para Haus der Kunst, esta tem sido uma 
questão muito importante: O que fazer com o edifício? Quer seja demoli-
-lo em termos da sua relação com o passado, quer seja mantê-lo porque, 
no final de contas é um edifício. Entendemos isto como uma oportunida-
de para trabalhar com artistas que reflectiram nesta questão da interven-
ção na arquitectura e de revisitar esses projectos (...).14

 Foi com esta intenção em mente que a direcção da Haus der 
Kunst encomendou o projecto para a identidade gráfica no Museu, isto 
é, a ideia de esconder a Arquitectura ou intervir no edifício de forma a 
camuflar a sua história. Este pensamento foi então transmitido ao Atelier 
por forma a manter esta intenção de intervir na arquitectura e criar uma 
nova imagem do edifício.  
 Ao contrário do que acontece nos outros casos de estudo, que 
utilizam a forma simplificada do edifício como representação versátil das 
várias actividades que os diferentes programas oferecem, o que ocorre 
na Haus der Kunst foi a utilização da arquitectura como base para a cria-
ção do logótipo sob forma tipográfica.
 A solução final consistiu na colocação das palavras Haus der 
Kunst, no friso do edifício, nos cantos Sudeste e Sudoeste, conforme 
ilustrado nas Figuras 4.10 e 4.11. Com uma palavra por superfície, va-
riando a aproximação das letras conforme o ponto de vista do observa-
dor, esperou-se que o trabalho se traduzisse num logótipo em constante 
movimento.
 A proposta feita pelo estúdio baseou-se em três ideias base, pelas 
quais se regeram para a realização do projecto. A primeira ideia con-
sistiu em atrair o público pela curiosidade a de tornar a Haus der Kunst 

the greatest elasticity inside, is what should characterize the work of Haus der Kunst.
Okwui Enwezor, director da Haus der Kunst, citado por Sander Vermeulen, disponível em http://
www.iamsanderson.com/haus-der-kunst-1/
14 The architecture is our first object, it’s not just a building, it’s a historical object. Ever since 
we changed the name of the building from Haus Der Deutchen Kunst to Haus Der Kunst, this has 
been a very important question: What to do with the building?  Whether to demolish it in terms of 
it’s relationship with it’s past, or whether to keep it because , you know after all it’s a building.  We 
thought this was an opportunity to work with artists who have reflected on this question of the inter-
vention on the architecture and revisit those projects(…).   
Okwii Enwezor, in Haus der Kunst — Interventionen in die Architektur, Youtube, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=rLVu4VBhJ9Q 
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num centro de arte e inovação, com uma variedade de campos culturais 
de forma a atrair todo o tipo de públicos. A segunda ideia traduziu-se no 
lema de alargar o olhar (Stretch your view15) que deveria servir como um 
convite aos visitantes para explorar e descobrir o museu, bem como uma 
representação da filosofia e da curadoria praticada. Por fim, a terceira 
ideia deveria entender o conceito de contentor como fundamental para 
o entendimento da obra, devendo, por isso, o museu agrupar todo o tipo 
de artefactos e manifestações culturais e reuni-los num contentor (que, 
neste caso entende-se como o próprio edifício da Haus der Kunst), de 
forma a proporcionar diferentes interacções.16

 Com base na ideia de elasticidade, a nossa proposta era reunir as 
qualidades de flexibilidade, resiliência e adaptabilidade. O sistema visual 
foi inicialmente fundado numa marca de texto com espaçamento irregular 
dentro das letras, que procurou abordar as fortes características neoclás-
sicas da arquitectura através da maleabilidade da identidade.17

 O contraste entre a flexibilidade associada à disposição interna do 
edifício e a rigidez da sua fachada neoclássica consiste assim no ponto 
trabalhado pelo atelier neste projecto em específico, sendo esta a ca-
racterística principal do edifício que foi desenvolvida.  Esta elasticidade 
e flexibilidade simbolizam ainda o tipo de curadoria realizado no museu 
Haus der Kunst.
 O projecto para a nova identidade do edifício incluiu também um 
novo desenho para o site do museu, e um novo sistema de navegação 
no qual ambos os trabalhos deveriam estar de acordo com o logótipo. 
Estes deveriam portanto responder a ambos os princípios de contentor e 
elasticidade, reunindo-os num sistema coeso, estável e apelativo para o 
público da Haus der Kunst. 

4.5 Haus der Kunst, ideias principais

 Na Haus der Kunst observámos uma situação contrária à que es-
tudámos até agora. Nos casos anteriores vimos que em instituições como 
a Casa da Música e o Centre Pompidou a arquitectura é indissociável 
da Identidade Gráfica da instituição, pela força que a ideia associada 
transmite. No caso da Haus der Kunst, o que acontece é exactamente 
o contrário, a Identidade Gráfica apropria-se da arquitectura de forma a 
tentar apagar a história da instituição. 
 Recapitulando a ideia por de trás da Identidade Gráfica criada e 

15 http://www.iamsanderson.com/haus-der-kunst-1/
16  Informação relativa ao projecto, disponível no site do Atelier: https://basedesign.com/
base-brand-identity-for-haus-der-kunst/
17 Based on the idea of elasticity, our proposal was to focus on the qualities of flexibility, 
resilience, and adaptability. The visual system was initially founded on a morphing wordmark with 
irregular spacing inside the letters, which sought to address the strong Neoclassical features of 
the architecture through the identity’s malleability.
Informação relativa ao projecto, disponível no site do Atelier: https://basedesign.com/base-brand-
identity-for-haus-der-kunst/
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das intenções da direcção do Museu, concluímos que houve uma cons-
tante vontade de afastar a instituição do seu passado Nazi. 

 Embora a ideia original por detrás do edifício manifeste aberta-
mente uma ideologia criminal e tenha sido abusada para o efeito pelos 
governantes dessa ideologia, o edifício por si só não é culpado, perigoso 
ou mesmo criminoso. A arquitectura nunca é culpada e é raramente pe-
rigosa. No entanto, ela pode ser apropriada por ideologias e permanecer 
marcada pelas mesmas por gerações. É então temido e venerado, odia-
do e admirado em simultâneo.18

 Vários projectos foram levados a cabo com o intuito de esconder 
o edifício. Foram plantadas árvores em linha em frente da fachada princi-
pal, de forma a “apagar” a sua presença na cidade; o seu interior foi todo 
pintado de branco e a sua organização interior foi alterada quando a 
entrada principal foi bloqueada, obrigando a que esta fosse transportada 
para a lateral do edifício. A intenção foi, desde o início, a desnazificação 
do edifício, passando este processo também por uma série de iniciativas 
por parte da direcção do museu, ao convidar artistas para intervir na ar-
quitectura. É exemplo disso o projecto denominado The Joys of Yiddish19, 
que permanece nos edifício nos dias de hoje, no qual foram inseridas 
no friso do edifício (pintado de preto), palavras na língua ídiche em cor 
amarela, desta forma desafiando a história do edifício. 
 O projecto para a Identidade Gráfica desta instituição não podia 
portanto basear-se numa simplificação da arquitectura, uma vez que esta 
é uma constante lembrança da sua herança Nazi. Como tal, tomando 
como base a série de iniciativas tomadas pela direcção do museu, os 
designers optaram por intervir na própria arquitectura de forma a alterar 
a imagem do edifício e dar-lhe uma nova identidade.
 Através da colocação das palavras “Haus der Kunst”, no friso do 
edifício, isto é, a inserção de elementos estranhos num local destinado 
a estar vazio, os designers serviram-se da arquitectura do Museu para 
gravar o nome da instituição. Também os posters de publicidade dos 
eventos que se realizam na Haus der Kunst são colocados nas paredes 
exteriores do museu, como é possível verificar nas Figuras 4.10 e 4.11 e, 
tal como acontece com outros projectos do atelier Base Design, verifica-
-se uma apropriação da arquitectura por parte do Design, desta forma 
garantindo uma nova Identidade do museu e um afastamento da sua 
herança Nazi, idealizada pela direcção do mesmo.
 Até ao momento lidámos com exemplos que possuíam a mesma 

18 Although the original idea behind the building overtly expressed a criminal ideology and 
was abused to that end by the rulers of that ideology, the building as such is not guilty, dangerous 
or even criminal. Architecture is never guilty and rarely dangerous. Nonetheless, it can be appro-
priated by ideologies and remain branded by them for generations. It is then feared and revered, 
hated and admired at once.
Jacques Herzog, HAUS DER KUNST: Built Ideology, Julho de 2008, disponível no site da revista 
032c: https://032c.com/built-ideology-haus-der-kunst/ 
19 Exposição do artista americano Mel Bochner, que permaneceu na Haus der Kunst de 
2012 a 2015, tendo sido posteriormente recuperada e adicionada à colecção permanente.
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abordagem na relação entre a Arquitectura e o Design de Identidade 
Gráfica, isto é, a utilização da Arquitectura como referência ou regra para 
o desenho da Identidade da instituição. No entanto, o presente caso de 
estudo foi colocado com o objectivo de mostrar que esta não é a única 
opção para a criação de Identidades para instituições como museus 
e centros culturais, querendo isto dizer que o Design não é obrigado 
a seguir as regras impostas pela arquitectura, e que tem o poder de a 
modificar profundamente, partindo do princípio que a abordagem vai de 
encontro com as ideologias e intenções da instituição.

  



5 Considerações Finais

 Ao longo deste trabalho foram apresentados quatro casos de estu-
dos dos quais três deles apresentam semelhanças entre si. Todos os três 
casos apresentados (o Centre Pompidou, a Casa da Música  e o Musée 
de l’Armée) têm em comum o facto da arquitectura dos edifícios de cada 
um estar representada na Identidade Gráfica das instituições que nelas 
habitam nelas. Ao mesmo tempo, foram também identificadas diferentes 
abordagens que podem ser adoptadas em trabalhos de criação de Iden-
tidade de Instituições como museus, centros culturais, casas de concer-
tos ou outro tipo de edifícios públicos.
 Constatamos três abordagens diferentes, uma para cada caso es-
tudado: a persistência de uma referência no Centre Pompidou, a persis-
tência de uma ideia na Casa da Musica e a persistência de uma pré-exis-
tência no Musée de l’Armée.
 No primeiro caso apresentado, o Centre Pompidou, observámos, 
como foi referido, uma persistência de uma referência. Um processo de 
trabalho comum na Arquitectura é a utilização de referências no desen-
volvimento de um projecto, desta forma garantindo um equilíbrio e o fun-
cionamento das novas estruturas, uma vez que, com uma base de dados 
e com as referências estudadas, é possível compreender as soluções 
que funcionaram no passado, evitando assim erros associados à mate-
rialização de ideias inteiramente novas.
 Ao longo dos tempos a arquitectura tem sido construída de forma 
contínua, isto é, apoiando-se em referências do passado e formalizando, 
desenvolvendo e construindo novas ideias a partir destas. No Centre 
Pompidou acontece o mesmo, na base da concepção do projecto para 
o Centro Cultural estava uma referência (projecto Plug-in City de Peter 
Cook) que se constatou transversal à obra, isto é, esta referência foi 
estudada e daí surgiu uma ideia formalizada que passou para o objecto 
construído. Como tal Jean Widmer, responsável pela Identidade Gráfica 
da instituição, viu-se confrontado com a necessidade de representação 
do edifício e desta referência, o que se traduz na forma da escada diago-
nal no logótipo usado para identificar o Centro, desta forma respeitando 
as intenções deixadas pela arquitectura e tornando a Plug-inCity uma 
referência transversal a todo o Centre Pompidou. Em casos com o este, 
nos quais existe uma referência que passa para a obra construída, no 
trabalho de criação da Identidade, os designers devem saber interpretar 
e respeitar as intenções da obra.
 É também exemplo deste tipo de abordagem a Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, na qual existiu também um pro-
cesso de continuidade desde uma referência para o projecto que se 
manifestou no objecto construído e mais uma vez passou para a imagem 
simplificada do edifício, que é utilizada no desenho do logótipo da As-
sociação de Estudantes. O arquitecto Álvaro Siza utilizou a Casa Tristan 
Tzara de Aldolf Loos como referência para o alçado das torres da Facul-
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Figura 5.1 - Casa Tristan Tzara, da autoria 
de Adolf Loos.

Figura 5.2 - Torre H da Faculdade de Arqui-
tectura do Porto, da autoria de Álvaro Siza.

Figura 5.3 - Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, da autoria de Álvaro Siza.

Figura 5.4 - Logótipo da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da Uni-
versidade do Porto.
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dade, como é possível observar na Figura 5.1. Apesar de no desenho 
do logótipo da Associação de estudantes, não estar representada uma 
única torre referente à obra de Adolf Loos, este assume a forma das três 
torres unidas pelo corredor, tal como acontece no edifício da Faculdade. 
Sendo assim, é possível afirmar que existe uma referência contínua des-
de a criação do projecto até à concepção do logótipo.
 Observámos ainda que o método de trabalho do designer, Jean 
Widmer, é semelhante ao processo de projectar de um arquitecto, ou 
seja, tal como acontece num projecto de arquitectura no qual o arqui-
tecto inicia o seu processo de trabalho pela visita ao terreno, de forma a 
compreender o objecto, as pré-existências, e a sua envolvente, realizan-
do esquiços como modo de pensamento. Também Jean Widmer inicia o 
seu pensamento através da observação do objecto de estudo, por forma 
a entender a sua envolvente e as pré-existências, desenhando as várias 
possibilidades e modos de abordagem do trabalho.
 No segundo caso de estudo, a Casa da Música, foi observada 
uma persistência de uma ideia. Com isto referimo-nos à ideia do arqui-
tecto Rem Koolhaas, para o projecto do que viria a ser a casa de concer-
tos, que condicionou tudo o que se seguiu à sua concretização. A razão 
para um edifício único como este funcionar prende-se com o facto de 
tudo o que está à sua volta concordar com esta ideia inicial, um objecto 
geométrico ao qual são removidos volumes de forma a desenhar o seu 
interior. Sendo assim verificámos que a praça que envolve a Casa da 
Música é desenhada com materiais que concordam inteiramente com o 
objecto projectado, criando um “palco” onde o sólido é o protagonista; 
o edifício construído a Poente da Casa foi desenhado de forma a funcio-
nar como um pano de fundo e manter o seu protagonismo na cidade; e 
por fim o desenho da Identidade Gráfica vem concordar também com 
esta ideia, uma vez que utiliza a forma e as diferentes vistas do edifício 
para desenhar o logótipo. Verificámos também uma atitude diferente por 
parte do trabalho de Design, em relação ao caso anterior, no que toca à 
concepção de um logótipo versátil, uma vez que este se verificou mais 
adaptável com variações nas vistas e nas cores especificas para situa-
ções diferentes.

 Consideramos os meios nos quais a marca vai viver, a persona-
lidade da marca (se um dos traços fortes de personalidade da marca 
é adaptabilidade ou flexibilidade, um sistema de logótipo flexível pode 
fazer sentido, e muitos mais factores).1

 Uma constante no Design Gráfico dos dias de hoje, mais concre-
tamente na criação de Identidades é a quase obrigatoriedade de criar 

1 We factor in the mediums where the brand will live, the brand’s personality (if a 
strong personality trait is adaptiveness or flexibility, a flexible logo system can make sense), and 
many other factors.
Jessica Walsh, Entrevista para o site de Sagmeister & Walsh, disponível em https://sagmeister-
walsh.com/answers/  
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Figura 5.5 - Ópera de Sydney da autoria do arquitecto Jørn Utzon

Figura 5.6 - Logótipo da Ópera de Sydney da autoria do atelier 
Interbrand and Collider
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logótipos dinâmicos, com uma necessidade de se adaptar a diferentes 
situações. No caso da Casa da Música esta dinâmica verifica-se na ideia 
de utilizar a forma do edifício como um dado que é lançado e toca uma 
música diferente conforme o lado em que cai. Sendo assim, as várias vis-
tas da Casa funcionam como as faces do dado que se adaptam com di-
ferentes paletas de cor conforme o tipo de música que irá actuar na Casa 
da Música. Este acordo entre o Design e a Arquitectura, semelhante ao 
que acontece no Centre Pompidou, verifica-se mais contemporâneo, ver-
sátil e adaptável ao leque de situações apresentadas pela instituição.
 Foi observada ainda uma abordagem diferente naquilo que o 
Centre Pompidou considera ser a fachada do edifício, isto é, a ideia que 
o público geral tem do edifício é da sua fachada mais acessível, sendo 
neste caso a face que se encontra voltada para a praça. Como tal, esta 
foi a vista escolhida para desenhar o logótipo da instituição, em contra-
posição com o caso da Casa da Música, no qual o objecto arquitectónico 
encontra-se voltado para todos os lados, com a sua implantação feita no 
centro da praça. Por forma a fazer uma correcta representação da Arqui-
tectura do edifício, foi necessário o desenho de todas as suas faces ao 
contrário do que ocorre no Centre Pompidou.
 O que acontece na Casa da Música, acontece de forma seme-
lhante no caso da Ópera de Sydney. Para além de ambas serem insti-
tuições dedicadas à performance musical, ambas são edifícios únicos 
que assumem o protagonismo na sua envolvente, criando a sua própria 
retórica, separando-se de tudo e desenhando o espaço que as rodeia, 
assumindo assim uma posição de destaque. Também os logótipos vêm 
concordar com estes factores, uma vez que se aproveitam das carac-
terísticas que tornam os edifícios diferentes e únicos e contribuem para 
uma coesão total entre a obra e Identidade Gráfica, jogando com a coe-
rência reforçando a ideia original da arquitectura.

 Procuramos criar um trabalho que possa ter uma longa vida, útil 
e permanecer relevante por um longo período de tempo, especialmente 
em relação à criação de identidades. 2

 Uma questão transversal a todos os casos estudados é a cons-
tante procura de soluções intemporais, isto é a vontade de desenhar 
algo pertinente e que se mantivesse assim ao longo dos anos, vontade 
transmitida pelo Atelier responsável pela identidade Gráfica da Casa 
da Música, do Centre Pompidou e uma das razões para a encomenda 
da Identidade do terceiro caso de estudo: o Musée de l’Armée. Neste 
caso foi observada a persistência de uma pré-existência, a procura da 
intemporalidade verificou-se no momento em que os designers, em 2014, 
redesenham o logótipo mantendo os elementos dos trabalhos anteriores, 
verificando que estes se mantinham pertinentes e actuais.

2 “We seek to create work that can have a long lifespan and stay relevant for a long while, 
especially in relation to branding.”  https://sagmeisterwalsh.com/answers/
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Figura 5.7 - Jardim Botânico de Nova Iorque. 

Figura 5.8 - Evolução do logótipo do Jardim Botânico de Nova Iorque.

Figura 5.9 - Logótipo do Jardim Botânico de Nova Iorque, da autoria do 
atelier Pentagram.
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 Apesar de um logótipo ser concebido de forma coerente com a 
marca em questão, à semelhança do que acontece na arquitectura, com 
o decorrer do tempo é necessária manutenção, obras e até reabilitação. 
Este terceiro caso mostra esta relação entre a Arquitectura e o Design 
Gráfico, na medida em que mostra a necessidade de manutenção da 
Identidade Gráfica da Instituição e apresenta o conceito do entendimen-
to do logótipo como património. Nesta perspectiva foi apresentado um 
exemplo que opta por uma solução semelhante à que é defendida por 
Vignelli, uma perspectiva de continuidade da pré-existência, de respeito 
pela história e por aquilo que é considerado património.

 “Esquematicamente, opõem-se duas doutrinas: uma intervencio-
nista (...); a outra anti-intervencionista (...). O seu antagonismo pode ser 
simbolizado pelos dois homens que respectivamente as defenderam 
com mais convicção e talento: Viollet-le-Duc e Ruskin.”3

 Tal como na Arquitectura existem diversas visões sobre o que 
deve ser feito relativamente à reabilitação de uma obra, também no 
Design existem diversas abordagens que podem ser feitas. A utilização 
do Musée de l’Armée como caso de estudo prendeu-se com o facto de 
este privilegiar a manutenção de uma ideia original e o entendimento do 
logótipo como património. No entanto esta visão apresentada no presen-
te trabalho encontra-se incompleta por não apresentar quais as outras 
possíveis abordagens a uma reabilitação do logótipo. 
 Uma outra abordagem, é o exemplo do Jardim Botânico de Nova 
Iorque, um dos mais antigos do mundo (fundado em 1891 e inspirado no 
Royal Botanic Gardens de Londres). Aquando da sua fundação foi cria-
da uma identidade que, à semelhança do que acontece nos casos de 
estudo apresentados na presente dissertação, parte pela representação 
da arquitectura do edifício para representar a instituição. Como se pode 
verificar na Figura 5.7 trata-se de um edifício composto por 9 volumes 
unidos entre si e cobertos por uma estrutura metálica e vidro, sendo um 
destes volumes de forma circular encimada por uma cúpula de vidro. À 
semelhança do que acontece no Musée de l’Armée, a cúpula foi o ele-
mento escolhido para representar a instituição (Figura 5.8). Sendo assim, 
o primeiro logótipo consistia no desenho do alçado da cúpula inserida 
num quadrado, com as iniciais “NYBG” (New York Botanical Garden). O 
logótipo sofreu algumas alterações ao longo dos anos, mantendo sempre 
a representação da cúpula. No entanto, no ano em que o Jardim Botâni-
co celebrou os seus 125 anos, foi apresentada uma nova Identidade pelo 
Atelier Pentagram. Este novo logótipo descartou-se da representação da 
cúpula, reduzindo assim o logótipo à tipografia que desenha as iniciais 
da Instituição. O tipo de letra Garamond 3 foi usado desde o inicio da 
criação da Identidade para representar  Jardim Botânico, tendo os de-
signers optado por eliminar o elemento arquitectónico uma vez que, no 

3 Françoise Choay, Alegoria do Património, Edições 70, Lisboa, 2ª edição, 2016, p.158 
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Figura 5.10 - Haus der Kunst antes da Intervenção dos Base Design. Nesta 
imagem é possível observar a tentativa de camuflar o edifício.

Figura 5.11 - Haus der Kunst, exposição Résistance por Christian Boltanski.
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seu entendimento, este tipo de letra era já suficiente para representar a 
instituição. 

 O programa aperfeiçoa os elementos gráficos, revelando uma 
identidade elegante e acessível que também reflecte a longa história e as 
capacidades científicas do centro. 4

 A abordagem que foi feita pelos designers à nova Identidade para 
o Jardim foi oposta à que foi adoptada no Musée de l’Armée, uma vez 
que estes entenderam que a cúpula do Jardim Botânico não tinha for-
ça suficiente para ser mantida como parte da Identidade da Instituição, 
e que a tipografia era o que realmente a identificava, uma vez que era 
capaz de transmitir a história do Jardim e de mostrar o seu carácter cien-
tifico. Sendo assim existiu uma continuidade na Identidade Gráfica   do 
Jardim Botânico realizada de forma inteiramente diferente àquela que foi 
feita para o caso do Musée de l’Armée, que sempre manteve a arquitec-
tura como elemento que representava a Instituição. 
 Como o Musée de l’Armée e o Jardim Botânico de Nova Iorque, 
existem outras possíveis abordagens à reabilitação de uma Identidade 
Gráfica, que, apesar de serem diferentes, não deixam de ser válidas, 
desde que vão de acordo com as intenções e valores da instituição em 
questão.

 Numa perspectiva inteiramente diferente, apresentámos o Caso da 
Haus der Kunst em Munique. Até agora, apresentámos casos nos quais o 
Design de Identidade concorda com a Arquitectura, isto é, vai de encon-
tro com as ideias e intenções deixadas por esta, usando-a como prota-
gonista na Identidade de cada Instituição. No caso da Haus der Kunst a 
intenção consistiu em mostrar o que acontece quando o contrário se pro-
porciona, ou seja, verificámos que o Design actua na Arquitectura como 
forma de cancelar uma noção histórica que vem associada ao edifício. 
Desta forma pretendemos mostrar, tal como Fernando Távora afirma, que 
“Em arquitectura, o contrário também pode ser verdadeiro.” 5

 Na análise desta obra observámos o poder que o Design Gráfico 
pode ter na modificação da imagem do edifício e até mesmo na própria 
arquitectura. Verificámos assim uma vontade, por parte da direcção da 
instituição, de esconder o edifício como alternativa à impossibilidade de 
apagar a sua história ou de o demolir, uma vez que este se tratava de 
património cultural e era parte da história do País. 
 
 A instituição está a crescer e a seguir em frente, o edifício que al-

4 The program sharpens the graphics to their essentials, revealing an accessible, elegant 
identity that also reflects the center’s long history and scientific capabilities
Pentagram, apresentação da Identidade Gráfica para o New York Botanical Garden, dísponivel 
em: https://www.pentagram.com/work/new-york-botanical-garden 
5 Fernando Távora, 1997, citado em Mário Kruger, Digital Turning: Uma mudança de direc-
ção? in Revista Jornal dos Arquitectos, 244, p. 26
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berga esta instituição deve agora assumir novas responsabilidades para 
além daquelas que foram herdadas pela sua história sombria, não deve 
esconder a sua ‘culpa’, mas antes viver com ela, superando-a, subver-
tendo-a e liderando-a, para um futuro alternativo.6

 Sendo assim a alternativa a esta situação foi de modificar a ima-
gem do edifício. Após uma série de medidas para o esconder, como 
plantar uma linha de árvores em frente à fachada principal ou criar uma 
série de instalações aplicadas directamente na arquitectura, surgiu uma 
necessidade de criar uma nova identidade oficial para a instituição. Uma 
vez que a intenção da direcção da Haus der Kunst era modificar o en-
tendimento geral que o público tinha relativamente ao passado Nazi do 
Museu, constatamos que a representação da Arquitectura na criação 
da Identidade Gráfica, não iria ser adequada, um vez que iria de certa 
forma glorificar a sua herança Nacional-Socialista, aspecto que a direc-
ção da instituição tencionava evitar anular ou esconder. Sendo assim, e 
de forma a estar de acordo com as intenções e crenças da instituição, a 
abordagem à sua Identidade Gráfica foi feita de forma diferente, ou seja, 
o processo escolhida pelo atelier responsável pela Identidade Gráfica da 
Haus der Kunst foi o de actuar na arquitectura do museu de forma a alte-
rar a sua imagem, afastando-a da sua realidade passada. Assim, através 
desta acção de escrever o nome da Instituição no friso das fachadas 
laterais, foi criado um logótipo dinâmico com base nas letras que escre-
vem Haus der Kunst, em constante movimento, dependendo do ponto de 
vista. Esta acção foi de encontro com as intenções do Museu uma vez 
que contribuiu para uma modificação da imagem do edifício aos olhos do 
seu público e consequentemente de uma afastamento da sua identidade 
Nazi.
 À semelhança do que foi verificado nos casos de estudo anterio-
res, constatamos, mais uma vez, a questão da intemporalidade, isto é, 
uma vontade, por parte a Instituição, de criar uma identidade que fosse 
capaz de evoluir com a instituição, querendo dizer que o logótipo deve 
sobreviver ao passar do tempo sem perder a sua contemporaneidade e 
pertinência.  
 Este poder do Design, referido anteriormente, de ter a capacida-
de de alterar a imagem da Arquitectura, pode, se não for correctamente 
aplicado, ser prejudicial à mesma, uma vez que pode alterar por com-
pleto a intenção que esta deve assumir. No caso da Haus der Kunst esta 
atitude invasiva por parte do Design Gráfico foi correctamente aplicada 
uma vez que ia de acordo com uma série de iniciativas ditadas pelo 
próprio museu, isto é, foi de acordo com a nova personalidade da Insti-
tuição.

6 The institution is growing up and moving on, the building that houses this institution must 
now assume new responsibilities beyond those inherited from its dark history, not by hiding its 
‘guilt’ but by living with it, overcoming it, subverting it and leading it into an alternative future.  
David Chipperfield, Is the building guilty? carta para o The Architects’ Journal, 2017, disponível 
em https://davidchipperfield.com/bibliography/essays/is-the-building-guilty
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 O presente trabalho contribuiu para a compreensão do papel do  
Design Gráfcio na Arquitectura, para o entendimento que o Design pode 
ser uma ferramenta complementar à mesma, no sentido em que pode 
contribuir, como verificámos, para reforçar as ideias intencionadas e 
para melhor compreender o seu funcionamento. Através da análise dos 
diferentes casos de estudo foi possível observar as diversas abordagens 
que podem ser assumidas num trabalho de procura de Identidade Grá-
fica de Instituições com uma forte ligação à sua Arquitectura. Foi tam-
bém possível observar a situação contrária, na qual o Design é capaz 
de alterar a percepção ou o entendimento que temos da mesma, e de 
modificar a personalidade e a aparência de um edifício. Concluindo que, 
tanto uma visão como a outra são válidas na medida em que seguem 
as intenções estipuladas para o seu funcionamento, é estudada a forma 
como cada uma das abordagens deve ser realizada, sempre procurando 
uma coesão entre Arquitectura, Design Gráfico e a cultura associada aos 
edifícios. 
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