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RESUMO ABSTRACT

 O Contributo para a disponibilização ao público da coleção da FBAUP 
é um estudo teórico-prático que visa o desenvolvimento futuro de um projeto 
que permita disponbilizar publicamente uma vasta panóplia de obras artísti-
cas agregadas, ao longo da sua história, pela FBAUP.

 A maioria destas obras, de grande valor artístico, estão guardadas há 
vários anos, não podendo ser valorizadas, usufruidas nem usadas como fon-
te de sabedoria pelo público estudantil ou restantes agentes com interesse 
nas diferentes tipologias.

 Aliado a estas características surge, também, o interesse cultural que 
um local icónico deste tipo pode acrescentar a uma cidade com uma história 
tão rica em termos artísticos e cada vez mais procurada mundialmente como 
é a cidade do Porto.

 De forma a poder ser dado este passo de uma forma consciente, foi 
necessário encontrar uma solução através uma abordagem minuciosa, que 
tivesse em consideração todos os parâmetros artísticos, culturais, tecnológi-
cos e arquitetónicos.

 Neste sentido, avançou-se para uma análise detalhada do curso histó-
rico dos espaços expositivos ao longo dos tempos, tendo-se chegado à con-
clusão que, para as características levantadas, a tipologia Coleção Visitável 
poderá ser uma mais valia para a Coleção. Definido este pressuposto, foram 
analisados os três casos contemporânos mais emblemáticos da Europa em 
termos de Coleção Visitável e compiladas as características predominantes 
de cada um deles nas diversas categorias fundamentais.

 Finalmente, com todos os dados recolhidos, criou-se um plano de ação 
com conteúdo prático que pode ser usado como exemplo para o caminho a 
seguir no futuro.

 Assim, a Coleçao Visitável da FBAUP, instalada num renovado espaço 
de interesse cultural e arquitetónico, surge como uma opção extremamente 
válida e que consegue agregar as diferentes necessidades apresentadas no 
caso específico da Coleção da FBAUP em termos de exposição, conservação 
e ensino.

Palavras-chave: Coleção Visitável; FBAUP, Arquitectura; Coleção; Museus.

 Contributo para a disponibilização ao público da coleção da FBAUP  
(Contribution for sharing FBAUP’s collection to the public) is a theoretical and 
pratical study that aims to support the future development of a project to pu-
blically share the vast amount of art work that was gathered by FBAUP throu-
gout the history.

 Most of this work of unique artistic worth has been stored for many 
years and cannot be valued, enjoyed or used as knowledge by the academi-
cal public and rest of the interested agents of all types.

 Along with these characteristics is also the cultural interest that an in-
conic place as this one can add to a city like Oporto so rich in art history and 
that has been looked for even more each year worldwide.

 In order to take this step in a conscient way, it was necessary to find 
a solution through a thoughtful approach that beared in mind all the artistic, 
cultural, architetural and technological parameters.

 In this way, a detailed analysis of the history’s course of the exposition 
spaces was carried over getting into the conclusion that the Open Storage 
typology may be of added value to the Collection. Having this as a premiss, 
the three contemporanic most paradigmatic European cases of Open Sto-
rage were analysed and compilled for its predominant characteristics in the 
most diverse fundamental categories.

 Finally, with all the gathered data, a plan of action was defined with 
practical content that may be used as an example of a way to be pursued in 
the future.

 Therefore, the Open Storage of FBAUP, installed in a renewed space 
of cultural and architetural interest apears as a valid option that can aggre-
gate the different needs shown in this specific case of  FBAUP’s Collection in 
terms of exposition, conservation and teaching.

Key-words: Open Storage; FBAUP, Architeture, Collection, Museums.



VIII IX 

ÍN
D

IC
E

Introdução

Capítulo 1 – Estado da Arte das Coleções Visitáveis
  

           

Capítulo 2 – Caso FBAUP: Contextualização
 

Capítulo 3 – Pré-estudo para a Coleção Visitável da FBAUP
 

Conclusão

Anexos
Visitas
Planos

Bibliografia

Fontes das Imagens

Evolução histórica 
Studiolo
Gabinetes de curiosidades
Continuidade dos espaços expostivos no tempo
Coleção Visitável

Casos de Estudo
SChAUlAGER
Motivações 
Caracterização da Instituição 
Projeto de Arquitetura
Caracterização do interior
Programa
Coleção
Infraestruturas tecnológicas
Visitantes  
MAS | MUSEUM AAN DE STROOM  
Motivações 
Caracterização da Instituição 
Projeto de Arquitetura
Caracterização do interior
Programa
Coleção
Infraestruturas tecnológicas
Visitantes  
ThE DEPOT | BOIjMANS MUSEUM
Motivações 
Caracterização da Instituição 
Projeto de Arquitetura
Caracterização do interior
Programa
Coleção
Infraestruturas tecnológicas
 Visitantes

Aspetos a reter

Coleções universitárias em Portugal

história e evolução da Coleção FBAUP

Motivações 

Aspetos a equacionar no desenvolvimento do projeto
Expansão da Coleção
Conservação 
Objetivo educativo
Programa
Fluxo de visitantes
Controlo de acessos
Iluminação
Infraestruturas tecnológicas
Normativa
Integração arquitetónica na envolvente

001

007 063

073

087

094
095
105

123

137

008
008
009
013
 019

023
027
027
027
028
029
032
033
036
037
039
039
039
040
042
042
046
046
047
049
049
050
054
055
056
056
056
057

059

064

067

074

076
076
077
078
079
080
081
081
082
082
083



X 01 

INTRODUÇÃO

 Contributo para a disponibilização ao público da coleção da 
FBAUP: Estudo teórico-prático para modelo de coleção visitável a FBAUP 
surge na sequência de várias conversas tidas com diferentes agentes cul-
turais relativamente à coleção de obras da FBAUP. Um dos agentes mais 
entusiastas sobre este tema foi a Professora Doutora Lúcia Almeida Matos, 
conhecedora profunda da coleção, diretora do Mestrado em Estudos Artís-
ticos e atual diretora da FBAUP, que sempre defendeu publicamente a ideia 
de dar à coleção um espaço condizente com a sua importância cultural, 
como refere já no seu artigo, em 2005, Um Centro de Belas Artes para a 
Universidade, a Cidade e a Região1: “(...) parte já de um elevado e rico pata-
mar de adquiridos: uma Coleção de características muito próprias, distinta 
de todas as outras, um legado histórico-cultural ainda presente embora 
fragilizado, uma localização com um núcleo arquitetónico que valorizará, 
tanto quanto será valorizado, por um novo edifício, para além dos recursos 
científicos, técnicos e pedagógicos da própria cidade. (...) não seria apenas 
um local de exposição mas também uma oportunidade de enriquecimento 
pessoal e comunitário”.

 O desafio que me foi lançado pela Professora, o estudo de “um pro-
jeto que dará visibilidade nacional e internacional à Universidade em áreas 
por esta ainda pouco exploradas (...) a construir sobre uma herança valiosa 
que não temos o direto de ignorar” acabou por ir ao encontro lógico de três 
pilares em termos de conhecimento prévio desta temática: fortalecimento 
dos conhecimentos em Estudos Artísticos deste Mestrado, background ar-
quitetónico e conhecimento da coleção obtido em quanto guia no Gabinete 
Educativo da FBAUP.
  

1 Porto, Reitoria da Universidade do, ed. 2005. Porto Cidade Região. Encontro de reflexão 
prospetiva. Comunicações. Edited by Lúcia Almeida Matos, Um centro de Belas Artes para a Univer-
sidade, a Cidade e a Região. Porto.
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 A realização deste estudo como base do anteprojeto incide sobre a 
possível instalação da atual Coleção da Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade do Porto num novo contexto identificado dentro da tipologia de 
Coleção Visitável. Para este efeito, será feita uma retrospetiva do caminho 
até este tipo de coleção, que permitirá também identificar as motivações 
inerentes a um projeto deste tipo, motivações essas que, inclusivamente, já 
estavam presentes no mais primitivo dos casos documentados. 
 
 Um dos objetivos deste documento é criar uma aproximação entre 
um Gabinete de Arquitetura que pode vir a ser encarregue, no futuro, da 
ampliação da FBAUP nos novos terrenos adjacentes à Faculdade, com-
pilando e apresentando as necessidades mais prementes da FBAUP en-
quanto instituição promotora da divulgação e partilha de Arte. 

 Estes dados partem da visão inerente às minhas habilitações e ex-
periência na área de Arquitetura que me permitem cruzar conceitos com 
os estudos do Mestrado em Estudos Artísticos de forma a definir uma inter-
venção associada a uma mudança na forma de expor as obras e as possí-
veis soluções para essa nova apresentação, tendo em consideração todos 
os aspetos que caraterizam a Coleção da FBAUP.

 Assim sendo, esta investigação levar-se-á a cabo através da análise 
de diferentes entidades que adotaram um modelo similar como tipologia 
de museu para a exposição das suas obras e sua investigação exaustiva: 
Revistas de Especialidade (Arquitetura); Livros dos Gabinetes de Arquite-
tura encarregados destas obras; Artigos – físicos e digitais - que contêm 
uma retrospetiva cronológica da evolução da ideia inicial até à atualidade; 
Documentários com entrevistas a intervenientes; e outros Trabalhos Acadé-
micos.

 Sem querer detalhar demasiado, até porque será fruto de desenvol-
vimento mais à frente neste documento, o número de museus que está a 
adotar este modelo para albergar parte da sua coleção, construindo alas 
para este propósito, continua a aumentar. Isto deve-se às políticas de apro-
ximação de arte ao público desenvolvidas pelas instituições, que chegaram 
à conclusão que a tipologia de Coleção Visitável era a que mais satisfazia 
os requisitos autoimpostos. É de salientar que, atualmente, entre 85% e 
90% do espólio artístico de museus está em depósitos, como por exemplo 
o Louvre (92%), o Reina Sofía (90%), o Guggenheim de Nova Iorque (97%)2. 
Também se pode salientar que algumas instituições já começaram a tentar 

2 Why museums hide masterpieces away_22/08/2019_17:15

ultrapassar este obstáculo, abordando a exibição de parte ou totalidade da 
sua coleção recorrendo à Coleção Visitável. Este sistema de apresentação 
de obras tem sido maioritariamente desenvolvido por instituições históricas, 
etnográficas e biomédicas. Foi, nestas últimas duas décadas, que a Co-
leção Visitável começou a ser adotada por algumas Instituições de Arte: 
o Schaulager, paradigma em Europa desta tipologia, o Museeum aan de 
Stroom e, mais recentemente, o DEPOT -  nova sede dos armazéns do Mu-
seu Boijmans van Beuningen, ainda por inaugurar. 
 
 Estes exemplos indicam uma tendência de mudança em relação às 
formas de expor habituais nos museus de Arte, tendência esta que ainda 
não se encontra muito desenvolvida e que levanta muitas questões sobre 
as variáveis a ter em conta para projetar, desenhar e estruturar um espaço 
desta complexidade. 
 
 Este estudo terá incidência em museus internacionais pois, tal como 
indicado anteriormente, esta prática é recente mundialmente e ainda não 
existem espaços de Arte Moderna ou Contemporânea em Portugal com 
estas características. Esta ausência de exemplos no contexto da Arte é, 
contudo, surpreendente, pois já existe há muitos anos um enquadramento 
legal - Lei nº47/2004 de 19 de Agosto – Lei Quadro dos Museus Portugue-
ses – que contempla, no seu Artigo 4º, as especificações para as Coleções 
Visitáveis. Num âmbito distinto, foi aplicada em pequena escala, por exem-
plo, no Museu de Trevões de Arte Sacra, no Museu Marítimo de Ílhavo ou 
na Rede de Museus Militares e Coleções Visitáveis do Exército. 

 Assim sendo, parece pertinente questionar como será a adaptação 
das estruturas clássicas de Coleção Visitável ao espólio da Faculdade de 
Belas Artes, o que poderá fazer dela um Caso de Estudo futuro para outras 
Coleções universitárias e para o desenvolvimento dos Espaços Expositivos 
de Arte em Portugal.

 Este trabalho organiza-se em três capítulos. O primeiro capítulo, que 
recebe o nome de Estado da Arte das Coleções Visitáveis, mostra a evo-
lução natural que sofreu a maneira de expor arte através dos séculos, dan-
do ênfase ao conceito de Studiolo e de Gabinete de Curiosidades devido a 
algumas semelhanças nomeadamente na maneira de expor e no sublinhar 
de uma visão educativa comum a todas elas.

 De seguida são apresentados os Casos de Estudos onde se ana-
lisam os três espaços museológicos mais característicos na Europa que 

http://www.bbc.com/culture/story/20150123-7-masterpieces-you-cant-see
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trabalham sob o modelo de Coleção Visitável: Schaulager, Museum aan de 
Stroom e DEPOT. Para formalizar o mais possível esta análise, considera-
ram-se os mesmos fatores em cada um dos espaços museológicos, partin-
do desde os aspetos mais burocráticos até os mais técnicos: Motivações; 
Caracterização da Instituição; Projeto de Arquitetura; Caracterização do in-
terior; Programa; Coleção; Infraestruturas tecnológicas; e Visitantes.

 O segundo capítulo, Caso FBAUP: Contextualização, identifica a Co-
leção FBAUP como Universitária e explora o desenvolvimento das coleções 
universitárias em Portugal focando-se na vertente de Belas Artes. Adicio-
nalmente, procura estabelecer como é visto este tema por parte de outras 
universidades e estudiosos, agentes estes que analisam a possibilidade 
de melhoria na exposição das coleções universitárias de Belas Artes. Fi-
nalmente, explana a história da Faculdade e, sobretudo, da sua Coleção, 
incidindo nas particularidades de aquisição de novas obras na coleção, 
aspetos estes muito relevantes no momento de desenvolvimento de um 
projeto que abarque as necessidades que venham a surgir por parte da 
Instituição.

 O terceiro capítulo, Pré-estudo para a Coleção Visitável da FBAUP, 
acaba por agregar todos os elementos indicados ao longo deste documen-
to, incidindo o seu foco na relação entre as vertentes apontadas nos capítu-
los anteriores e um futuro espaço expositivo para a Coleção da Faculdade 
de Belas Artes. Em termos teóricos, e tendo em vista uma apresentação 
mais formal e palpável deste Projeto, é também desenvolvida uma solução 
que agrega parte significativa dos elementos mencionados, incluindo inte-
gração urbanística com a envolvente, incorporação dos requisitos em ter-
mos de áreas e harmonia em termos de funcionalidade. 

 Finalmente, e tendo em conta a magnitude de um projeto desta di-
mensão, deve-se ter em consideração que nem tudo pode ser respondido 
sem uma análise aprofundada de cada tema específico. Assim, tenta-se 
também agregar as linhas orientadoras e as questões em aberto que de-
vem ser abordadas numa fase posterior do seu desenvolvimento.



06 07 

Capítulo 1 - Estado da Arte das 
Coleções Visitáveis

 Este capítulo que explora a evolução histórica dos espaços expositi-
vos até às atuais Coleções Visitáveis. Para tal efeito, parte-se das tipologias 
de Studiolo e Gabinete de Curiosidades onde se pode encontrar a pedra 
angular das soluções que séculos mais tarde têm sido empregadas na pro-
jeção da Coleção Visitável. 
 
 Para complementar a informação relativa ao conhecimento da função 
da Coleção Visitável como espaço expositivo de Arte, o capítulo continua, 
por outra parte, com o desenvolvimento de três Casos de Estudo selecio-
nados como paradigmas das Coleções Visitáveis na Europa: Schaulager, 
MAS e The DEPOT. 

 Por último, o capítulo tem como propósito criar um encontro entre 
Studiolo, Gabinete de Curiosidades e Coleção Visitável de forma a carac-
terizar estes espaços pertindo uma esquematização global a partir de um 
ponto de vista arquitetónico, institucional e artístico de forma a iluminar o 
avanço e conceção de uma futura Coleção Visitável para a FBAUP. 
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Evolução histórica

 O conjunto de ações que se sucederam desde o Renascimento 
até a atualidade foram conformando e fazendo evoluir os espaços ex-
positivos. Neste ponto, far-se-á uma passagem pelas tipologias mais 
representativas da história, enfatizando o Studioli e Gabinetes de Cu-
riosidades como tipologias estruturais e nas quais podem ser basea-
das as Coleções Visitáveis, ressalvando as dividas diferenças.

 Quando se tenta encontrar chaves para se especificar uma tipo-
logia de espaço expositivo de Arte, é muito útil olhar para o passado 
de forma a abordar o futuro e retirar ideias que ajudem na construção 
do puzzle.

Studiolo

 As grandes mudanças intelectuais e sociais do Renascimento mo-
tivaram a criação dos espaços conhecidos como studioli, espaços que 
apresentam semelhanças suficientes para se poder ver neles espaços 
percursores das salas que conhecemos na atualidade. Os studioli são 
usados sobretudo pela nobreza para usufruir dos seus objetos provenien-
tes dos mais variados interesses e conservar as suas coleções temáticas. 
Assim, os studioli conformam-se como quartos nas dependências de no-
bres destinados a alguma temática em particular, onde também se reali-
zavam atividades intelectuais e de aprendizagem3 - tornado-os um ponto 
de contacto com as atuais Coleções Visitáveis.

3 Calapez, Pedro. 1998. Studiolo. Witten: Interval. p17. “Como studioli designavam-se as salas 
privadas de um sábio ou príncipe, nos tempos da Renascença. Uma pequena sala na qual o seu pro-
prietário costumava ler, escrever, pensar e pesquisar. O studiolo era ao mesmo tempo biblioteca, sala 
de coleção e tesouraria.”

 Alguns dos studioli mais conhecidos eram em Florença - o de Cosimo I e 
Francesco I di Medici - e, em Urbino - o de Federico da Montefeltre4. Francesco I de 
Medici era conhecido pelo seu fascínio pela alquimia, prática que pediu que fosse 
refletida no seu studiolo recorrendo, como principal temática, aos quatro elementos 
que formam a natureza5 - sendo o artista Giorgio Vasari encarregado deste trabalho.
 
 Arquitetonicamente, estes espaços eram quartos privados que ser-
viam como estudo, biblioteca ou até laboratórios, um lugar de reflexão ca-
rregado de objetos que potenciavam dita atividade e que se caracterizavam 
por ser bastante reduzidos em dimensão e completamente revestidos com 
obras em toda a superfície - cada parede ou teto servia para aprofundar a 
temática escolhida pelo seu dono -  e era habitual encontrar baixos-relevos, 
ilusões de ótica, pinturas e alguns objetos laboratoriais. 

 Estes espaços não foram concebidos para serem abertos ao público 
em geral mas as poucas visitas realizadas a estes espaços provinham de 
convidados que partilhavam o mesmo status quo que o proprietário. 

 Embora os studioli apareçam na História da Arte como o início do 
museu atual, a realidade é que, tipologicamente, ainda estão a anos-luz do 
que estamos habituados a conhecer como museu. A ação de colecionar e 
usufruir da arte é, porventura, a característica mais importante que pode-
mos resgatar do studiolo. Com eles começou o exercício de colecionar e se 
sentir maravilhado pelos objetos. 

Gabinetes de Curiosidades
 
 Os Gabinetes de Curiosidades ou Kunstkammer6 surgiram nas zonas 
germânicas precedendo dos studioli, na Itália. Neste caso, a criação deste-
sespaços foi um exercício realizado tanto por a classe nobre mas também 
pelo forte crescimento da classe burguesa. 

 Distintamente dos studioli, os Gabinetes de Curiosidades eram 
espaços que não respondiam a uma temática particular de obras ou obje-

4 Calapez, Pedro. 1998. Studiolo. Witten: Interval. p17. “O studiolo do palácio dos príncipes de 
Urbino, era uma pequena sala, onde as paredes estavam completamente revestidas de madeira enta-
ladas em trompa l’oeil, que podem ser vistas ainda hoje. Sobre este revestimento de madeira encon-
travam-se vinte e oito pinturas a óleo de personagens famosas.”
5 Corchia, Laura. Lo studiolo di Francesco I de’ Medici: alchimia e arte. RestaurArs.
6 Ramos, Alexandre Dias, ed. 2010. Sobre o Ofício do Curador. Edited by Rejane Cintrão, As 
montagens de exposições de arte: dos Salões de Paris ao MoMA. Porto Alegre: Editora Zouk., (p.20). 
“Durante o século XVI, edifícios foram construídos principalmente em Munique e Praga, com o objetivo 
de agregar essas coleções, a exemplo da Kunstkammer de Albert V de Baviera”.
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1. Kunstkammer do naturalista Ferrante Imperato, Nápoles, 1599.

tos. A tendência habitual era uma formação de um grupo de objetos hete-
rogéneos provenientes de qualquer canto do mundo e, em plena época de 
descobertas, é possível que nunca cheguemos a imaginar o fascínio que a 
sociedade europeia sentia com a contemplação de novos objetos - animais, 
vegetação ou alimentos que foram trazidos de outras regiões do globo.

 Estas coleções de “objetos fabulosos” que, num início, não pas-
savam de armazéns carregados de elementos cujo objetivo, tal como hoje 
em dia acontece nas Coleções Visitáveis, era que se usufruisse, claramen-
te, de todos os objetos à disposição. Assim, dada a grande quantidade 
de objetos ao dispor, acabaram por adquirir outro status e se converteram 
em espaços de conhecimento, surgindo a necessidade de serem classifi-
cados. Artificialia, naturalia, exótica e scientífica7 foram os nomes, extraído 
do latim, utilizados para representar as quatro categorias que acolheriam 
essa grande quantidade de elementos que se encontravam nos gabinetes. 
Estas formas de categorizar variavam ligeiramente entre os proprietários 
das Kunstkammer. Por exemplo, os objetos pertencentes à coleção do Em-
perador Rodolfo II em Praga, paraz além de seguirem a classificação men-
cionada anteriormente, também foram inventariados atra-vés do desenho8 
ou no caso particular da coleção de Pierre Borel9 que seguiu uma maneira 
mais específica e minuciosa através de dezenas de grupos distintos.

 A catalogação cria espaços enciclopédicos e gera uma vontade nos 
proprietários de começar a mostrar a um maior público os seus espaços das 
Maravilhas10. Os donos já não só atuavam como colecionadores mas também 
como educadores. Começou a ser habitual as visitas escolares para conhe-
cer os objetos que tais espaços guardavam pois estes espaços acabavam 
por conter informação muito valiosa que era aproveitada como uma mais valia  
em termos pedagógicos. Este ponto, novamente, tem comparação, ao dia de 
hoje, com o que também podemos encontrar nas Coleções Visitáveis e nas 
coleções universitárias, cujo intuito acaba, na sua génese, por ser a educação.  
 

7 Giannichi, Gabriella. 2016. Archive everything: mapping the everyday. Cambridge, MA: the 
MIT Press.p.126. “The latter (kunstkammer) was principally devolved to naturalia (history, botany, mi-
neralogy, and zoology), scientifica (clocks, instruments, and watches), artificialia (weapons, textiles, 
coins, medals, prints, and furniture), and a library (Mauriès 2011, 171)”.
8 Museum, Caloust Gulbenkian, ed. 2001. Exotica: the Portuguese Discoveries and the Renais-
sance Kunstkammer. Edited by Helmut Tmek, Exotica in the Kunstkammers of the Habsburgs.  Their 
inventories and Collections. Lisbon.(p54,55)
9 Ramos, Alexandre Dias, ed. 2010. Sobre o Ofício do Curador. Edited by Rejane Cintrão, As 
montagens de exposições de arte: dos Salões de Paris ao MoMA. Porto Alegre: Editora Zouk. (p. 20.)
10 Giannichi, Gabriella. 2016. Archive everything: mapping the everyday. Cambridge, MA: the 
MIT Press.p.127. “By the 16th and 17th centuries the curiosity cabinet had become a medium facilita-
tion the collection and more or less public exhibition of seemingly disparate objects among, primarily, 
aristocrats and scholars.”
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 Arquitetonicamente, os espaços escolhidos para albergar os obje-
tos não foram desenhados com intuito original desta utilização não tendo 
qualquer característica por aí além que as diferenciasse de qualquer outra 
sala da casa. Quanto a organização espacial das Kunstkammer, do mesmo 
modo que os studioli, caracteriza-se pelo seu uso de todas as superfícies 
disponíveis. Neste caso os objetos constituintes do espaço podiam não 
ter qualquer relação entre eles e encontravam-se expostos em prateleiras, 
mesas, cofres, pendurados no teto, repartidos pelo chão, etc. Para além 
disso, em algumas ocasiões os objetos iam acompanhados de inscrições 
ou etiquetas para cada conjunto nas quais se acrescentavam a procedên-
cia material e/ou geográfica. Foi uma das primeiras formas conhecidas de 
catalogação nestes tipos de espaço.

 Hoje em dia, ainda continuam a existir algumas instituições com uma 
herança forte dos antigos Gabinetes de Curiosidades que continuam a sua 
tradição de transmissão de conhecimento começada no século XVIII. Mais 
concretamente pode-se referir dois dos Gabinetes de Curiosidades que 
conseguem manter ainda alguma da sua essência original: o The Teylers 
Museum e o Sir John Soane’s Museum.

 Relativamente ao primeiro, The Teylers Museum em Harlem, Países 
Baixos, foi fundado em 1784 por Peter Teyler, conhecido comerciante de 
tecidos, estudioso de física e interessado pela área da eletricidade. O co-
merciante foi evoluindo esta Kunstkammer com objetos que, de forma geral, 
correspondiam à catalogação de Scientífica. Hoje em dia, a catalogação é 
o mais exaustiva possível - estando identificados por etiquetas, pequenos 
textos ou folhas de sala. 

 A sua casa, espaço que usava para armazenar todos os seus objetos, 
era visitado por parte dos seus colegas e elementos da Escola de Desenho 
Técnico de Harlem. Atualmente e desde 1983, a instituição que conduz The 
Teylers Museum tem-se diversificado colecionando, também, obras de artistas 
vivos, criando um espaço convergente entre peças novas e as anteriores, que 
criaram a história do museu. Os objetos encontram-se divididos por diferentes 
salas com várias temáticas e colocados em prateleiras ou expositores de vidro.

 Relativamente ao Sir John Soane’s Museum em Londres, no Reino Uni-
do, foi fundado por John Soane em 1833, arquiteto fascinado pela cultura anti-
ga que, a pouco e pouco, transformou a sua moradia acrescentando os obje-
tos que ia adquirindo. De forma contrária ao The Teylers Museum, neste museu 
a grande maioria das peças estão sem identificação para o público. 

 Arquitetonicamente, o espaço é caraterizado de duas formas: umas 
salas mais caóticas, onde os objetos estão distribuídos pelo espaço todo 
- chão e paredes; e outras salas mais organizadas que eram destinadas à 
contemplação de quadros e desenhos. De fato, Picture Room, apresenta 
uma solução de exposição de quadros completamente distinta (até para 
a realidade atual) caraterizada pela criação de paredes-paineladas que, 
graças ao uso de dobradiças, permite guardar um maior numero de qua-
dros e expô-los alternadamente conforme se queira. 

Continuidade dos espaços expositivos no tempo

 Préviamente à analise das Coleções Visitável, deve-se fazer uma 
breve referência aos outros espaços expositivos que fizeram a ponte entre 
os Gabinetes de Curiosidades e as Coleções Visitáveis de Arte. Para este 
propósito foram selecionados, como mais representativos, os Salons de 
Paris, os Museus de Arte Moderna e Contemporânea (originais e atuais) e 
a “recente” disposição de Ateliês de Artistas como espaços também expo-
sitivos.

 À posteriori, abordar-se-á, exclusivamente, as Coleções Visitáveis, 
apresentando alguns exemplos que podem ser úteis para se perceber esta 
tipologia de espaços expositivos tão díspar nas suas motivações e ou so-
luções adotadas. 

Salons de Paris (final século XVIII)

 As mudanças políticas e sociais que ocorreram em França acaba-
ram, entre outras coisas, por converter palácios e edifícios reais em es-
paços populares. O caso mais emblemático aconteceu com o Palais du 
Louvre que passou definitivamente a pertencer ao povo e se abriu ao públi-
co, com funções artísticas, científicas e mostrando as coleções da Coroa11. 
 
 Arquitetonicamente, estes Palais reconvertidos acabaram por servir de base 
física para a instalação de espaços expositivos sem que alguma vez tenham sido 
projetados para essa função. Este fato acabaria por se arrastrar até a atualidade (nos 
museus que continuam a usar estas instalações) porque, sem um projeto de raiz, é 
naturalmente mais difícil recorrer a um espaço existente para certas necessidades 
tais como a conservação, o armazenamento ou restantes atividades paralelas. 

11 Newhouse, Victoria. 2005. Art and the Power of Placement. New York: The Monacelli Press.
(p.78)
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 Naquela época, a localização12, em altura, dos quadros, servia para 
determinar a importância que era dada à obra, sendo os colocados à altura 
dos olhos os considerados mais importantes. Expositivamente, as paredes 
apareciam repletas de obras criando uma certa anarquia visual, muito lon-
ge do que é considerado habitual hoje em dia, sendo a moldura13 a enca-
rregada de demarcar bem os limites das obras expostas nas paredes e a 
sua grandeza. Esta característica expositiva que apresentava uma disponi-
bilização de todas as obras, independentemente da forma organizacional e 
da motivação inicial, acaba por ser um ponto em comum com as Coleções 
Visitáveis que também têm como princípio a exposição de toda a coleção 
que armazenam. 

 É, também, de ressalvar o papel social e educativo que os Salons 
de Paris exerciam na população. Muitos documentos gráficos mostram as 
salas destes proto-museus como espaços de promenade dos parisienses 
e de prática de artistas ao tentar imitar as obras lá expostas.

Museu arte moderno e contemporânea (desde início século XX)

 O passar dos anos trouxe consigo mudanças no estilo de gerir as ex-
posições; é de assinalar a forma com que, paulatinamente, as exposições 
começaram a estar organizadas por temáticas. A reação direta a este fato 
acabou por ser, possivelmente,  a criação de armazéns onde se mantinham 
as obras não expostas.

 Em 1902, Karl Ernst Osthaus14, fundou em Hagen, Alemanha, o Mu-
seu Folkwang, considerado o primeiro museu de arte moderno do mundo 
e foi também nessa altura que se começaram a levar a cabo novas inter-
venções na forma de expor as obras: organização dos espaços consoante 
as obras expostas, ambientação com diferentes cores para as paredes e 
criação de folhas de sala para ilustrar a exposição aos visitantes. A pouco 
e pouco esta tendência acabou por se alastrar, como um espelho, ao resto 
dos museus ocidentais.

12 O’Doherty, Brian. 2002. No Interior do Cubo Branco. Sao Paulo: Livraria Martins Fontes Edito-
ra Ltda. (p.6)

13 Hegewish, 1998:23).Ramos, Alexandre Dias, ed. 2010. Sobre o Ofício do Curador. Edited by 
Rejane Cintrão, As montagens de exposições de arte: dos Salões de Paris ao MoMA. Porto Alegre: 
Editora Zouk. (p.22)
14 Karl Ernst Osthaus (15 Abril 1874, Hagen – 25 Março 1921, Merano) foi um importante me-
cenas de arte contemporânea e arquitetura Alemão. Foi o primeiro colecionador alemã em adquirir 
obras de artistas como Cézanne, van Gogh, Gauguin ou Matisse e faze-las públicas.

2. Exposição no Louvre, Pietro Antonio Martini, Salon de Paris em 1787.

3.  El Lissitzky junto com Alexander Dorner, Abstract Cabinet, Hannover, 1927–28
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 O museu de arte moderna e contemporânea vigente hoje em dia 
tem muitos aspetos deste primeiro museu de arte moderna da Alemanha. 
O conceito de museu acabou por se estandardizar. Como paradigma des-
ta estandardização surgem documentos15 como a obra prima do arquiteto 
alemã Ernst Neufert, Arte de Projetar em Arquitetura (1936), onde é possível 
encontrar um capítulo destinado só à normalização de um projeto para um 
museu: iluminação, percurso, dimensões, etc. 

 Este normalização tem vantagens e desvantagens pois, por uma 
parte, facilita a criação de espaços ergonômicamente corretos baseados  
na referida estandardização e que seguem as dinâmicas de espaços já 
criados, aparentemente, com sucesso; qualquer White Cube - salas bran-
cas, com pouca ou nenhuma iluminação natural, grande espacialidade em 
comparação com a obra exposta - provavelmente cumprirá com a maioria 
das especificações destes livros. Por outro parte, a normalização juntamen-
te com a resistência à mudança sempre criará atritos na inovação16.

Ateliês de artista (desde meados século XX)

 A jogada que Constantin Brancusi realizou com a intenção de 
deixar o seu ateliê exatamente conforme estava durante a sua uti-
lização laboral acabou por o tornar, involuntáriamente, num repre-
cursor contemporâneo do modelo de Coleção Visitável e modificou 
o curso da História das Exposições. Com esse objetivo de deixar 
o legado da sua extensa obra ao estado francês - algo que viria a 
concretizar-se após a sua morte, em 1957 - estava a obrigatorieda-
de do estado em manter a sua obra intacta e em conjunto, assim 
como também exigia que fosse exposta tal e qual como estava no 
dia em que a deixou17.  
 
 Esta doação que, à primeira vista não parecia ser algo dis-
tinto de outros muitos artistas que também doavam a sua obra a 
Estados, acabou por ter a particularidade da forma18 como Brancusi 
15 Manual of Museum Exhibitions (1991) de Barry Lord e Maria Piacente , Organización y 
Diseño de Exposiciones (1994) de Michael Belcher, Montaje de Exposiciones: Museos, Arquitectura, 
Arte (2007) de Juan Carlos Rico ou Creating Exhibitions (2013) de Polly McKenna-Cress e Janet A. 
Kamien.
16 Neue Nationalgalerie, Berlin, 1968. Apesar de ser atualmente uma das obras mais aclama-
das do mestre na arquitetura de Mies van der Rohe, no momento da inauguração acabou por ter 
bastantes críticas, passando para o grupo dos incompreendidos devido as suas paredes de vidro 
que não facilitavam a organização mais simples das exposições.
17 Parte do testamento de Constantin Brancusi, citado por Reis, Madalena, 2010. Azevedo, 
Teresa. 2018. “O templo de Constantin: pequenos museus do mundo. Atelier Brancusi.” L+arte
18 Azevedo, Teresa. 2018. “Do ateliê para o museu. Interseções e articulações entre o espaço 4. Ateliê de Brancusi, Centre Pompidou, Paris, 1997
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o fez. A reconstrução do ateliê original no novo espaço seguiu fiel-
mente o seu padrão. 

 É possível resgatar histórias semelhantes em outros artistas, tal como 
o de Francis Bacon ou o de Eduardo Paolozzi. São estes ateliês musealiza-
dos que geram, no visitante, a sensação de continuidade de produção por 
parte do artista, como se ainda fosse o espaço no qual a criatividade brota. 
Não entanto, é necessário ser consciente de que o ateliê inserido num mu-
seu nunca chegará a ter o mesmo significado, impacto e conceito do que o 
próprio estúdio do artista e muito menos  a mobilização que implica replicar 
um espaço assim - quase um retrato volumétrico do local. 

 Não obstante, esta aproximação aos ateliês faz ressaltar a procura 
que existe por experienciar espaços complexos fora do âmbito do “White 
Cube”. De fato, um ateliê musealizado acaba por mostrar um crescente 
interesse do público em visualizar os espaços de trabalho sem a neces-
sidade de explorar uma coleção/obra de ordem estruturada. De alguma 
forma, os Ateliês dos Artistas respiram entre os Gabinetes de Curiosida-
des e as Coleções Visitáveis.

de criação e o espaço de exposição.” Museologia, Faculdade de Letras, Universidade do Porto. 
(p.131,132) “Brancusi foi um dos primeiros artistas a tomar consciência da importância do lugar de 
criação para a exposição da obra ali produzida, tendo dedicado os últimos anos de vida a organi-
zar o seu ateliê de acordo com o que acreditava ser o melhor modo de exibição do conjunto da sua 
obra.”

Coleção Visitável

 A Coleção Visitável, também conhecida como Armazém Visitável 
ou Visível, é caracterizada por ser uma tipologia de museu usada de 
forma recorrente para museus etnográficos, arqueológicos ou artes de-
corativas. Existe uma vasta lista de espaços criados para albergar as 
diferentes coleções das suas instituições e torná-las públicas, apesar 
da grande maioria dos espaços não ser dedicados à Arte. Entre alguns 
dos casos mais paradigmáticos encontram-se o MOA, 1976 (Museu de 
Antropologia em Vancouver, Canada); o Nass Sammlungen, 2010 (Mu-
seu de História Natural em Berlim, Alemanha), o MAK, 1865 (Museu aus-
tríaco de artes aplicadas em Viena, Áustria) ou o Musée du Quai Branly 
– Jacques Chirac, 2006 (Museu etnográfico em Paris, França). Estes 
exemplos formam parte de uma tendência crescente na área da museo-
logia que cada vez mais adota esta tipologia como a forma ótima para 
desenvolver o seu projeto de espaço expositivo: espaços abertos que 
mostram a totalidade de uma coleção e facilitam o entendimento, cultura 
e investigação relativas a cada um dos espólios. 

 Conforme referido, este desenvolvimento não foi seguido da mesma 
forma na área das Artes como aconteceu noutras áreas da museologia. 
Alias, acaba por ser um exercício difícil fazer uma lista de museus que 
tenham adotado esta tipologia como meio de exposição da sua coleção. 
Não pode ser esquecido que, atualmente, quase todos os museus têm 
aproximadamente o 90% da sua coleção armazenada, sem estar exposta, 
e é cada vez mais comum identificar museus que destinam parte da sua 
coleção ou alas dos seus edifícios para incluir esta tipologia nas suas insta-
lações. Por exemplo, é notório o papel que representa a Fundação Henry R. 
Luce no desenvolvimento destes espaços, tanto no MET como no Brooklyn 
Museum. Ambos os museus mostram, sob o nome desta fundação, obras 
e arte norte americana, desde os nativo-americanos até à atualidade. Pa-
ralelamente, na Europa, são de salientar os trabalhos realizados por parte 
de duas instituições: o Victoria & Albert Museum, em Londres, mostrando 
toda a sua coleção de Cerâmica; e o Rietberg Museum em Zurich, que, 
após uma recente remodelação das suas instalações, apresenta grandes 
coleções não-europeias onde se destaca, pelo seu carácter de coleção 
visitável, a da China. 

 Esta instituições, conseguem, ao abraçar a prática de Coleção Visi-
tável, um maior acesso do público às obras que, de outra forma, passariam 
muito tempo longe dos seus olhares e o emprego técnicas de exposição 
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5. Interior do Museé Quai Branly - Jacques Chirac, Paris, 2006 6. Interior do MOA (Museum of Anthropology), Vancouver, 2006
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Casos de estudo

 O desenvolvimento deste ponto do Capítulo atenderá ao estudo de 
três Casos de Estudo selecionados como os paradigmas das Coleções 
Visitáveis na Europa: Schaulager, MAS e The DEPOT. Esta tricotomia entre 
espaços resulta benéfica para se analisar e obter as componentes essen-
ciais que constituem as necessidades atuais das Coleções Visitáveis, mes-
mo quando o ponto de partida é diferente. 

 A razão pela qual se considerou pertinente tal escolha deve-se ao 
facto que a Coleção Visitável de Arte é uma tipologia de exposição que foi 
pouco abordada até à atualidade o que torna necessário uma análise mais 
profunda que pode ser dada por estes três caso de forma a estabelecer as 
bases para um espaço futuro similar. 

 Antes de mais, é importante referir que estes três Casos de Estu-
do foram idealizados para atingir distintos objetivos: O Schaulager é um 
espaço aberto ao público que alberga uma coleção privada de arte con-
temporânea,o MAS é um museu público que narra a história da cidade de 
Antuérpia e o The DEPOT será um edifício cápsula pertencente ao Museu 
Boijmans van Beuningen.

 Para este propósito estabeleceram-se oito pontos a serem estuda-
dos paralelamente em cada um dos Casos de Estudo, como já foi referido 
na Introdução deste documento: 

1. Motivações: Aspetos que originaram a necessidade, na instituição de 
pensar na Coleção Visitável como tipologia mais apta para expor a sua 
coleção.

2. Caracterização da Instituição: Breve biografia cronológica do organis-
mo ao qual pertence a coleção. 

inovadoras, dado que estes espaços devem continuar a cumprir com as 
suas funções básicas de armazém e, ao mesmo tempo, serem um espaço 
para observar e apreciar arte. 

 Nas últimas duas décadas são várias as Coleções Visitáveis que 
foram criadas com este propósito. Mais concretamente, no ano 2003, foi 
inaugurado aquele que é considerado o primeiro museu de arte contem-
porânea que está especificamente desenhado para desempenhar o papel 
de Armazém Aberto: o Schaulager em Basileia. Este espaço, como um dos 
primeiros a ser desenhado de raíz com este propósito, serve de exemplo 
para os que virão a seguir. Neste documento serão também analisados 
outros dois espaços expositivos mais recentes que usaram o conceito de 
Coleção Visitável para o seu desenvolvimento espacial e organizativo: o 
MAS em Antuérpia e o novo edifício do Boijmans Museum, The DEPOT, em 
Roterdão. 
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3. Projeto de Arquitetura: Contacto geral com a equipa de arquitetura en-
carregada do projeto, requisitos por parte da instituição, escolhas levadas 
a cabo durante o desenho e resultado final.

4. Caracterização do interior: Percurso através do recinto salientando os 
elementos arquitetónicos mais característicos em relação ao modelo de es-
paço que se está a estudar. 

5. Programa: Atenção aos elementos que cada um dos conjuntos (insti-
tuição e arquitetos) considerou necessários. Foi dada particular atenção 
à dimensão das áreas de cada um destes edifícios. Isto permitiu fazer um 
estudo mais pormenorizado da proporção que ocupa cada um dos elemen-
tos do programa e criar uma ligação entre eles, percebendo quais são as 
componentes obrigatórias na criação de uma Coleção Visitável.

6. Coleção: Aproximação às diferentes tipologias de arte à disposição da 
coleção de forma a perceber melhor as decisões tomadas para a sua ex-
posição.

7. Infraestruturas tecnológicas: Neste ponto abordam-se todos os aspe-
tos inerentes às tecnologias adaptadas nestas tipologias e a sua influência 
no crescimento e reputação de um museu ou espaço museológico. 

8. Visitantes: Estudo sobre como cada uma das Coleções Visitáveis enca-
ra o seu público alvo.
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SChAUlAGER, 2003, Fundação laurenz, 
herzog & de Meuron, Basilea.

Motivações 

 A Fundação Emanuel Hoffmann foi criada com a ideia de perseguir 
três claros objetivos: colecionar, conservar e expor Arte19. 

 O próprio nome da instituição indica o propósito do lugar. Ao disse-
car a palavra Schaulager encontra-se uma composição de duas palavras: 
schauen & lagern que, em alemão significam, respetivamente, “olhar” e 
“armazenar”. O conceito está vivo desde o próprio nome do museu e uma 
vez que se entra nele, é a sua maneira inovadora de “guardar e mostrar” as 
obras de arte que o converte no novo cenário em termos de aproximação e 
vivência da arte.

 De fato, foi o Schaulager que iria converter em realidade este pro-
pósito que já tinha sido manifestado tantos anos antes. O conceito deste 
depósito/espaço expositivo uma novidade, em 2003, fazendo com que a 
sua coleção fosse instalada num lugar seguro e em ótimas condições para 
a sua conservação e permitisse a visualização das suas obras ao público. 
Para este propósito idealizaram espaços destinados a exposições tempo-
rárias e, também, salas de armazenamento que podem ser percorridas 
pelo público.

Caracterização da Instituição 

 No ano 1932 em Basileia, Emanuel Hoffmann (1896–1932), filho do 
fundador da empresa farmacêutica Hoffmann-La Roche morre num aciden
te automobilístico. No ano a seguir, a sua mulher, Maja Hoffmann-Stehlin 

19 Foundation, Schaulager-Laurenz. 2016. “History of the Emanuel Hoffmann Foundation.”7. Praça de acesso ao Schaulager, Basileia
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(mais tarde conhecida como Maja Sacher-Stehlin, 1896-1989), estabele-
ce a Emanuel Hoffmann Foundation em memória do seu marido e com o 
propósito de manter viva a paixão do casal pela aquisição de arte contem-
porânea20.

“In memory of my husband, I hereby establish a foundation to be known as the 
Emanuel Hoffmann foundation in accordance with the regulations of the Swiss 

Civil Code, to be domiciled in Basel. The Foundation is being set up in order to 
continue, in some way, my husband’s most important activity.”21

 À medida que a Fundação adquiria mais obras, especialmente insta-
lações, era cada vez mais evidente a falta de espaço para a armazenagem. 
Razão esta que impulsou por parte de Maja Sacher-Stehlin a construção, 
em 1980, de um segundo edifício dedicado exclusivamente à arte con-
temporânea - um dos primeiros no mundo) - o Kunstmuseum Basel | Ge-
genwart22. 

 Com o passar dos anos a Fundação acaba por ser gerida pela neta 
do casal, Maja Oeri, Basileia, 1955, que após a morte prematura do seu fil-
ho, Laurenz, resolveu estabelecer, em 1999, uma fundação no seu nome, a 
Laurenz Foundation. Esta fundação seria a encarregada de administrar um 
novo edifício que acomodaria a coleção da Fundação Emanuel Hoffmann. 
2003 foi o ano em que se inaugurou o Schaulager. 

Projeto de Arquitetura

 Para converter em realidade o pedido de Maja Oeri, a Laurenz Foun-
dation contratou os arquitetos suíços Jacques Herzog e Pierre de Meuron. 
O estúdio de arquitetura Herzog & de Meuron foi criado em 1978 e conta 
com uma listagem de mais de 400 projetos entre Europa, América e Asia. 

 O Schaulager idealiza-se a partir do conceito de armazenamento. 
Na contextualização histórica deste fato, é importante relembrar de que o 
Schaulager foi o primeiro depósito aberto de arte contemporânea em Euro-
pa. A novidade relativamente à conceção deste novo espaço fez com que 
o duo de arquitetos tivesse que passar por distintas ideias23 até chegar ao 
desenho do Schaulager que conhecemos na atualidade. 

20 Foundation, Schaulager-Laurenz. 2016. “History of the Emanuel Hoffmann Foundation.”
21 From the Deeds of the Emanuel Hoffmann Foundation.
22 Gegenwart: presente, atualidade.
23 Viva, Arquitectura. 2003. “Artes apiladas, Schaulager, Basilea.” Arquitectura Viva, 91, 54-61.

“Working in close cooperation with the Foundation, the architects designed a 
building that ca be described as prototypical. With the lack of architectural and 

typological precedents for an art institution of this kind, the task posed a particu-
lar challenge, calling on the architects to devise new solutions and forms”24. 

 Varias reuniões, com a equipa técnica e de curadoria, entre outros, 
desenvolveram o projeto até o armazém que conhecemos hoje. Uma estru-
tura potente, que sugere um lugar seguro e durabilidade para a coleção da 
Fundação Emanuel Hoffmann. Um espaço organizado com grandes luzes 
entre pilares, o que facilita a flexibilização do espaço, e grandes muros que, 
embora desde fora dê a sensação de uma caixa fechada, a partir de dentro 
deparamo-nos com uma grande luminosidade. As novas incorporações à 
coleção também foram valorizadas pelo estúdio de arquitetura, que resol-
veu incluir na zona de armazenagem vários espaços vazios que permitem 
aumentar sem restrições de espaço a coleção no Schaulager num futuro.

 É importante ressalvar a versatilidade volumétrica do Schaulager. Os 
espaços podem ser modificados segundo a situação requer, graças ao 
sistema modular estrutural e luminoso. Também é importante destacar as 
portas. Estes elementos que, muitas vezes passam a um segundo plano 
no exercício da arquitetura, não foram esquecidos neste projeto. Não são 
todas iguais e isto responde à necessidade específica das obras que den-
tro se encontram. Não são iguais as dimensões das portas previstas para 
salas de multimédia ou para instalações e grandes obras. 

Caracterização do interior

 A distribuição espacial levada a cabo pelo gabinete de arquitetura 
propôs o programa de maneira a que os espaços estivessem ordenados 
por andares. Esta ordem reflete-se na ideia volumétrica do projeto, que 
apresenta um corpo maciço. O Schaulager mostra-se como um edifício po-
livalente estruturado a partir de uma rede modular de pilares que permitem 

criar espaços ricos em tamanho assim como compartimentá-los em tantas 
salas quantas sejam necessárias. A versatilidade apresenta-se como o ad-
jetivo que define o edifício: espaços sem limites para schauen & lagern e as 
obras pertencentes à Coleção Laurenz.

24 Foundation, Schaulager-Laurenz. 2016. “Architecture”
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8. Vista interior desde o Hall de entrada do Schaulager, Basileia, 2005 9. Vista interior do corridor das salas de armazenagem do Schaulager, Basileia
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 Após uma entrada pouco usual, acede-se a um átrio que da passo 
ao próprio edifício. A chegada ao interior do Schaulager permite ao visi-
tante ter a noção completa da totalidade do espaço e da sua divisão por 
andares. As alturas têm um papel importante neste projeto. Por um lado, 
uma altura tripla superior permite experimentar visualmente os três níveis  
destinados à armazenagem que, por sua vez são divididos internamen-
te em três tamanhos de salas25 (pequenas, médias e grandes). Por outro 
lado, uma dupla altura inferior mostra os espaços destinados às exposições 
temporárias assim como os dois espaços designados para as instalações 
permanentes (Katharina Fritsch & Robert Gober).

“The storerooms at Schaulager were conceived to accommodate two functions: 
storage and display. Being modular in structure, they can be adapted to meet 

specific spatial requirements. The combination of storage and visibility creates 
a new form of presenting works of art, where each piece of art is stored to ensu-

re easy accessibility. The form of presentation is designed to meet their needs 
and, whenever possible, it is worked out in consultation with the artists. As this 

is a storage situation, however, the works are presented closer together that they 
would be in a typical exhibition context” 26

Programa

 Os armazéns e salas expositivas27 justapõem-se num espaço des-
tinado à observação, investigação e conservação da arte. De acordo com 
os dados disponibilizados pelo estúdio Herzog & de Meuron28 é possível 
estabelecer uma correlação entre os espaços necessários para a criação 
do Schaulager e a importância que cada um deles tem. 

 Um total de 13.846 m2 divididos em cinco andares. Estes a sua vez 
foram divididos em cave, rés-do-chão e 3 alturas; na cave localizam-se as 
instalações de Robert Gober e Katharina Fritsch, assim como o espaço 
destinado a exposições temporais; no rés-do-chão, foi instalada uma lo-
ja-cafetaria, o auditório, espaços de exposições temporárias, os serviços 

25 Gomes, Maria Fernando; Vieira, Eduarda. 2013. “As reservas visíveis do Schaulager, em 
Basileia.” Ge-conservación, 65-77.
26 Friedli, Bettina, ed. 2012. Schaulager: Preserve, Study, Share. Basel: Laurenz Foundation. 
(p.27)
27 Gomes, Maria Fernando; Vieira, Eduarda. 2013. “As reservas visíveis do Schaulager, em 
Basileia.” Ge-conservación, 65-77.
28 Schaulager: a new building type?

administrativos e áreas para workshops; para finalizar, os três restantes an-
dares foram destinados para o armazenamento (Storage), os espaços de 
conservação e a biblioteca. A distribuição destes espaços na percentagem 
que engloba o edifício mostra que mais de metade do espaço foi destinado 
às áreas de reserva e um terço para as exposições temporais e instalações  
(ver quadro). O Schaulager nasce como um edifício em que apenas 25% 
corresponde a espaços inacessíveis,  iniciando um precedente nos museus 
do futuro. 

ESPAÇO m2 %

Área de Reserva 7.244 53,22

Exposiciones temporárias 3.650 26,36

Instalação Robert Gober 260 1,88

Instalação Katharinha Frisch 390 2,82

Departamento manuseamento das obras + Workshop 770 5,56

Auditório 250 181

Administração + áreas de investigação 1282 9,25

Schaulager 13.646 100,00

Coleção

 O casal Hoffmann iniciou a sua coleção na década de 1920. Atual-
mente, a coleção29 inclui pinturas, esculturas, desenho, fotografia, insta-
lações, video-arts e filmes de mais de 160 artistas, somando a estas mais 
de 650 obras: obras de artistas da primeira metade do século passado 
como são Hans Arp, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Paul Klee, Max Ernst ou 
Robert Delaunay. Algumas das incorporações realizadas nas décadas de 
1960 & 1970 foram Joseph Beuys e Bruce Nauman. Por outra parte, as úl-
timas aquisições foram trabalhos dos artistas Jeff Wall, Tacita Dean, David 
Claerbout, Andrea Zittel, Steve McQueen e Toba Khedoori. A coleção Fun-
dação Emanuel Hoffmann é reconhecida no panorama internacional como 
uma das mais exclusivas e raras da arte moderna e contemporânea de 
Europa30.

29 Foundation, Schaulager-Laurenz. 2016. “History of the Emanuel Hoffmann Founda-
tion.”(p.3,4)
30 Dankow, Karolina 2006. “The Emanuel Hoffman Collection and the Schaulager.” Contempo-

https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/151-175/169-schaulager.html
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10. Vista noturna exterior da praça com ecra LED, Schaulager, Basileia 11. Espaço de armazenagem da obra de Paul Chan, Schaulager, Basileia, 2012
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Infraestruturas tecnológicas

 Inaugurado em 2003, o Schaulager conta com uma grande compo-
nente tecnológica ao longo de todo o edifício. Começando pelo exterior, 
onde dois grandes ecrãs LEDs antecipam ao visitante o que encontrar den-
tro do edifício, entre os quais eventos, exposições, artistas destacados, 
etc. Uma vez dentro, constata-se que o ambiente é muito controlado - a 
iluminação foi pensada com bastante cuidado, bem como as condições 
de temperatura e humidade (embora estas duas não sejam tão percetíveis 
como a primeira). Estes três aspetos podem ser alterados para aumentar 
ou diminuir os respetivos níveis, customizando o ambiente aos requisitos de 
cada obra ou evento.

 Relativamente à iluminação, acompanha o sistema modular da es-
trutura e é formada por carris no teto, podendo ser adaptada consoante a 
expansão futura do espólio e a reorganização espacial das obras. Algumas 
salas de armazenagem tem a capacidade para se adaptar em termos de 
luminosidade, por exemplo, escuridão total para visualização de videoarte 
ou luminosidade natural para outras obras menos específicas – neste cam-
po também se pode recorrer ao controlo dos níveis de luminosidade para 
valores intermédios. 

 Antes de se perceber um pouco mais sobre o controlo das outras 
duas variáveis – temperatura e humidade -  convém referir um dos aspe-
tos que mais as influencia – os materiais das obras. Os que formam parte 
da coleção Fundação Emanuel Hoffmann incluem elementos tão distintos 
como  chocolate31, passando por Vaselina, cera, ou outros materiais mais 
tradicionais. As propriedades destes materiais são absolutamente diferen-
tes aos convencionais; por exemplo, o período de vida de alguns deles 
ainda está por descobrir em termos de musealização. Por esta e outras 
razões, o departamento de conservação do museu e os arquitetos que o 
projetaram perceberam a importância das soluções técnicas para conse-
guir a manutenção futura das obras e tentaram incluí-las no desenvolvimen-
to do museu.

 Como soluções usadas na construção do Schaulager encontram-se 
a singularidade da não existência de diferentes microclimas dentro do edi-
fício. Isto é, devido a todas as áreas estarem unidas através de espaços  
abertos ou paredes interrompidas em altura, o controlo diferenciado do 

rary, 80-83,(82).
31 Foundation, Schaulager-Laurenz. 2016. “The Schaulager concept.” (p.2)

ar não é possível. Decidiu-se32 optar pelos valores de 50% de humidade 
relativa assim como 20ºC de temperatura na totalidade do edifício. Para 
controlar os níveis de pó instalaram-se vários pontos de aspiração do ar ao 
nível do teto que, sendo filtrado, é depois libertado novamente ao nível do 
solo. 

Visitantes
 
 A criação do Schaulager não teve como propósito ser um museu 
mas sim um armazém para albergar a coleção Fundação Emanuel Hoff-
mann.  Esse fato interfere na abertura do espaço em termos convencionais, 
pois abre ao público menos de metade dos 365 dias do ano. Esta variação 
funcional da coleção visitável em relação ao que se encontra num museu 
normal modifica a experiencia de viver o edifício e as obras que nele se 
encontram. Por conseguinte, a forma de visitar o Schaulager é também di-
ferente do que se está habituado noutros edifícios destinados à Arte. 

 O Schaulager não está aberto ao público se não existirem expo-
sições temporárias disponíveis. Não entanto, é possível aceder às suas 
instalações através de uma visita para investigação ou o uso da biblioteca, 
que terá sempre que ser agendada. Para além disso, está aberto ao longo 
do ano para Escolas e Universidades, às quais disponibiliza dois tipos de 
serviços: visitas ou workshops, da mesma forma que facilita um Tour men-
sal às suas instalações. Apesar que o  “Schaulager não publica números, 
(...) está muito satisfeito com a visita à exposição anual33.” 

32 Gomes, Maria Fernando; Vieira, Eduarda. 2013. “As reservas visíveis do Schaulager, em 
Basileia.” Ge-conservación, (p.73).
33 Schaulager Veröffentlicht überhaupt keine Zahlen, ist aber mit dem Besuch der jährlichen 
Ausstellung «sehr zufrieden». |  Es bebt in der Kunststadt Basel

https://www.nzz.ch/es_bebt_in_der_kunststadt_basel-1.714626
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MAS, Museum aan de Stroom, 2011, 
Neutelings Riedijk Architects, Antuérpia.

Motivações 

 O MAS, Museum aan de Stroom (Museu na Corrente), é um edifício 
projetado para mostrar a história e a arte flamenga, atuando também como 
núcleo de tertúlia sobre a cidade de Antuérpia. Esta cidade, conhecida 
pela sua atividade portuária, decidiu transformar Eilandje, a sua parte mais 
industrial e abandonada, numa nova aposta urbanística: o MAS serviria de 
foco para esta realidade.

 Com esta premissa, a Câmara Municipal de Antuérpia organizou um 
concurso internacional de arquitetura para eleger o projeto que melhor re-
presentasse a sua visão: uma reabilitação urbanística realizada através de 
um novo museu na cidade - como já aconteceu noutras cidades tais como 
Paris ou Bilbau. Este novo museu seria a sede de, entre outras, três co-
leções que representariam a cidade: Museu Etnográfico, Museu Marítimo 
Nacional e Museu Folclórico.

Caracterização da Instituição 

 O MAS forma parte de uma rede de mais de dezoito museus34 pú-
blicos na cidade de Antuérpia. Desde 1998 a ideia deste novo museu/pro-
posta urbanística vinha sendo imaginada, finalmente o MAS foi inaugurado 
em maio de 2011, com desenho do estúdio de arquitetura neerlandês Neu-
telings Riedijk Architects. 

34 Destacam o Museum De Reede (com mais de 150 obras dedicado aos artistas Goya, Munch 
e Rops), o Museum of Contemporary Art Antwerp M HKA (dedicado às artes visuais, videoarte e 
escultura contemporânea) o Rubens House e o FOMU Museu da Fotografia.12. Exterior do Museum aan de Stroom, MAS, Antuérpia, 2011
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 O MAS narra, com a sua obra, a história da cidade de Antuérpia. 
Este tema é abordado desde diferentes perspetivas e destaca-se pela sua 
aposta nas coleções visitáveis. No processo de desenho, os arquivistas 
propuseram que os armazéns do museu fossem visíveis, permitindo aos 
visitantes a visualização de toda a coleção35.

Projeto de Arquitetura

 O pedido que a Câmara fez para este projeto supunha um duplo 
desafio para os arquitetos: ser um catalisador para a reabilitação urbana 
do bairro portuário-industrial de Eilenjande e estabelecer um novo espaço 
cultural que se abra completamente aos visitantes.

 Para este desafio, Neutelings Riedijk Architects e outros 54 estúdios 
de arquitetura apresentaram-se num concurso internacional para a criação 
do “museu híbrido-coleção visitável-núcleo de reabilitação urbana”. O júri 
escolheu o projeto de Neutelings Riedijk Architects pelas semelhanças 
existentes com os antigos armazéns empilhados que, habitualmente, se 
encontram neste espaço portuário, considerando a homenagem perfeita 
para a localização e função do edifício.

 O conceito interior do edifício baseia-se numa espiral ao longo da 
qual se percorre o museu. Exteriormente, esta espiral aprecia-se através 
da diferenciação de materiais das quatro fachadas, que vai mudando entre 
painéis de arenito vermelho da India e placas de metacrilato ondulantes, 
durante os seus 60 metros de altura. Para além disso, os arquitetos qui-
seram realizar a sua própria homenagem à cidade e os painéis de arenito 
empregados foram decorados com 3.000 decalques de mãos de cidadãos 
e empresários locais36.  

 Em termos de fragmentação espacial, o MAS divide-se em 9 anda-
res, sendo que o projeto permite aos visitantes transitar até o último andar 
sem ter a necessidade de entrar nas instalações do museu. Isto é possível 

35 Bruynzeel: empresa líder no mercado no desenvolvimento de sistemas de armazenagem 
para arquivos, museus, bibliotecas, oficinas e armazéns. 
Bruynzeel - Storage: MUSEUM AAN DE STROOM (MAS), BELGIUM
36 “El revestimiento del edificio tampoco pasa desapercibido. Recubierta con paneles de are-
nisca roja de las Indias en varias tonalidades, que se alternan con láminas de metacrilato ondulantes, 
la fachada está decorada con 3.000 huellas de manos de ciudadanos y empresarios de Amberes.” 
Croquis, El. 2012. “Neutelings Riedijk 2003-2012. Convenciones e identidad.”  El Croquis 159.(p.12) 14. Façade, MAS, Antuérpia, 2011

13. Pormenor arenisca vermelha exterior, MAS, Antuérpia, 2011
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através de uma escada em espiral que percorre o espaço mais exterior do 
edifício que, em cada patamar, permite aos visitantes uma vista única sobre 
Antuérpia. Isto converte ao MAS num espaço 2 em 1 - público e privado. 
Embora dedicado à cultura, também potencia o design urbano37. 

Caracterização do interior

 Entrar ao MAS implica atravessar A Praça – um átrio com zona pú-
blica e zona privada. A conceção deste espaço público, que interfere no 
espaço privado, consegue promover uma comunicação exterior-interior e 
assim fomentar o uso de ambos espaços. Este vínculo fortalece-se com 
a continuidade espacial que esta Praça cria nas grandes plataformas que 
ligam as escadas que, em ziguezague, percorrem a parte mais externa do 
edifício, com uma rotação de 90º por cada andar. Estas escadas servem 
para guiar o visitante durante este percurso público que se pode ir alternan-
do com outro percurso mais privado que o conduz ao interior do museu. 

 Os materiais empregues na fachada definem também o uso do edi-
fício. O percurso das escadas, associado a grandes patamares-terraço e 
que representa a parte pública do edifício, é delimitado por uma pele de 
vidro ondulado. O resto do edifício, que corresponde aos espaços interiores 
e privados, é representado por painéis vermelhos. 

 Relativamente ao interior, cada uma das zonas do museu está subdi-
vida em três espaços. Um espaço central38 destinado às exposições, que 
permite aos curadores liberdade espacial para a organização das expo-
sições. Os restantes dois espaços são duas áreas de transição – previa e 
posterior - que permitem  ao visitante o acesso entre a espiral pública e o 
espaço central. 

Programa

 O programa distribuído a partir dos vários andares é composto por: 
um rés-do-chão, que funciona como espaço público-privado e que conta 

37 “La única manera de conseguirlo en la actualidad es separando el edificio en dos: una parte 
completamente permanente, que pueda sobrevivir más de cien años, y otra parte sumamente transi-
toria.” Croquis, El. 2012. “Neutelings Riedijk 2003-2012. Convenciones e identidad.”  El Croquis 159. 
(p.12) Aclara Willem-Jan Neutelings, co-fundador do estudio.
38 Croquis, El. 2012. “Neutelings Riedijk 2003-2012. Convenciones e identidad.” El Croquis 
159. (p.36)

com o café STORM, o centro de informação e os departamentos destinados 
à logística, armazenamento e transporte. De seguida, num nível intermédio, 
o espaço destinado aos workshops infantis. No primeiro andar estão os 
espaços logísticos antes de se aceder, finalmente, ao museu. O segundo 
andar contempla um depósito já visitável e, a partir do terceiro onde se lo-
caliza a sala exposição temporal até o oitavo andar, dividem-se os 5700 m2 
de salas de exposição do museu. Para terminar, no nono andar, de acesso 
público, estão o restaurante com duas estrelas Michelin ‘tZilte, o salão de 
festas 9 Beaufort e um grande terraço para usufruir das vistas da cidade.

WJN: Este es el caso del Museo aan de Stroom, en Amberes (2000-2010), 
donde la espiral es monumento, y las cajas programáticas son genéricas. El 

proyecto suponía, por una parte, juntar cinco museos diferentes de la ciudad en 
un solo museo - el museo histórico de la ciudad de Amberes - y, por otra parte, 
reactivar un barrio devastado en la antigua zona del puerto que estaba comple-

tamente en ruinas y que había estado vacío desde hace unos veinte años.
Croquis, El. 2012. “Neutelings Riedijk 2003-2012. Convenciones e identidad.”

El Croquis 159. (p.12)
 

ESPAÇO m2 %

Hall de Entrada + Informação 314 3,12

Logistica 295 2,93

Cafetaria 238 2,37

Garagem 86 0,86

Workshops 173 1,72

Workshops infantis 1.378 13,70

Depósito 916 9,11

Exposição do museu 5.700 56,66

Restaurante 434 4,32

Sala de Conferências 274 2,72

Rooftop 248 2,47

MAS 10,056 100,00
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15. Perspetiva interior do espaço público, MAS, Antuérpia, 2011

16. Perspetiva interior do espaço de armazenagem, MAS, Antuérpia

17. Perspetiva interior do espaço de armazenagem, MAS, Antuérpia, 2011
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Coleção

 O MAS sendo um museu criado sob a premissa de juntar diferentes 
museus da cidade39 reúne mais de 470.000 peças entre todas as suas 
coleções, onde constam obras desde a Idade Média até a atualidade. Por 
restrições de espaço, nem todas estas peças podem ser mostradas nos pi-
sos de exposição, logo as restantes encontram-se disponíveis no depósito 
visitável, que mantem mais de 180.000 obras armazenadas.

 Para além das obras que se mostram de maneira permanente exis-
te um andar destinado a exposições temporárias. Para estas exposições 
mostram-se obras da sua própria coleção ou também se criam outras com 
peças de diferentes espaços culturais. 

Infraestruturas tecnológicas

 Inaugurado há menos de uma década, o MAS tentou fazer uso da 
tecnologia existente para aproximar ainda mais a cultura ao visitante, ten-
tando usar uma linguagem contemporânea. Assim, é de destacar o uso do 
Código QR, tecnologia que era novidade nessa altura e que mostraria a 
informação em cinco línguas (holandês, inglês, francês, alemã e espanhol) 
de muitos dos objetos que estavam expostos. Para além desta tecnologia, 
no dia da inauguração foi também apresentado o primeiro tour virtual de um 
museu40. 

 Em termos ambientais, todos os objetos se mantêm em condições 
ótimas, mesmo na área de depósito. A temperatura e humidade são cons-
tantes e as obras estão guardadas em contentores, espaços especiais ou 
caixas livres de ácido. Para levar esta tarefa a cabo, contaram com as tec-
nologias da empresa especializada em armazenagem Bruynzeel Compac-
tus®, responsável pelo armazenamento de museus como o Van Gogh Mu

39 O Museu Etnográfico, o Museu Nacional de Navegação e o Museu do Folklore. Também 
contempla parte da coleção do Butcher’s Hall, a coleção do Museum Harbour Cranes e a coleção de 
arte pré-colombiana de Paul&Dora Janssen
40 Embora só foi possível vivir este tour digital até o dia 5 de Junho de 2011. Argyriades, Mar-
cia 2011. MAS Museum in Antwerp by Neutelings Riedijk. www.yatzer,com.
“The idea combines a physical MAS guide and an interactive online visit and aims to encourage 
people to visit the Antwerp MAS in person.  Anyone, anywhere in the world can take the live tour of the 
museum with the click of a key from their home page”.

seum (Amsterdão, Países Baixos), o Royal Museum of Fine Arts (Antuérpia, 
Bélgica), o Rijksmuseum (Amsterdão, Países Baixos) ou o The Ingres Mu-
seum (Montauban, França). Este trabalho foi complexo e utilizou-se tecno-
logia de ponta, aspeto obrigatório quando se manuseiam e se armazenam 
obras de arte de elevado valor41.

Visitantes

 Estimativas apontam que, anualmente, o MAS receba 650.000 visi-
tantes. Cabe ressalvar que o MAS ao ser um edifício híbrido também atrai 
pessoas que se dirigem para visitar a sua envolvente, conseguindo viver a 
cidade desde outra perspetiva. Estes números são muito positivos e mos-
tram a importância, em termos culturais e turísticos, que este museu tem na 
cidade de Antuérpia (525.935 habitantes).

 Em termos de comunicação, o MAS teve cuidado de desenvolver 
uma dinâmica digital para se aproximar dos futuros visitantes. Na sua pá-
gina web obtém-se toda a informação relativa a horários, preços, visitas 
guiadas, tickets individuais, grupais e acessibilidades do museu. 
 

41 Museum aan de stroom (MAS), Belgium | Bruynzeel Storage Systems

https://bruynzeel-storage.com/?s=stroom
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ThE DEPOT, 2020*, The Boijmans van Beunin-
gen, MVRDV, Rotterdam.

Motivações 

 The DEPOT, como é mais comumente conhecido o novo Boijmans 
Collection Building, é um espaço que abrirá as suas portas em 2020 na ci-
dade de Roterdão. A sua criação ocorre após a petição por parte do Museu 
Boijmans van Beuningen de ampliar as suas instalações destinadas aos 
depósitos da sua coleção. Sob esta premissa surge a ideia de projetar um 
edifício do novo milénio, diferente de outros modelos de depósitos que se 
estabeleciam no exterior da cidade, trazendo-o para o centro.

 Na atualidade, mais de 150.000 obras42 pertencentes à coleção do 
principal museu de Roterdão estão armazenadas no subsolo do atual mu-
seu. Este é o principal motivo para a criação de um novo espaço livre de 
perigo de inundação, perigo este a que se encontra sujeito o atual por estar 
abaixo do nível do mar. Para além disso, é patente a preocupação existente 
pelo contínuo crescimento da coleção atual e o fato de que atualmente só é 
possível disponibilizar ao público a visualização de 8% do seu espólio – da 
mesma forma que acontece na grande maioria de museus.

 Com o novo armazenamento de 15.000 m2 pretende-se, não só 
manter bem conservadas as obras da sua coleção, mas também mostrar 
esse mesmo espólio ao público. Para além disso, também será possível o 
aluguer de espaços a colecionadores privados. 

42 The Depot explained - The idea18. Infografia de integração de The DEPOT na MuseumPratz, MVRDV, Roterdão
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Caracterização da Instituição

 O Museu Boijmans van Beuningen teve a sua origem em 1849 sob o 
nome de Museum Boymans. Após a morte, em 1947, do colecionador Frans 
Jacob Otto Boijmans toda a obra da sua coleção foi doada para a cidade 
de Roterdão. Desta forma, a 3 de julho de 1849 inaugurou-se o museu que 
albergou a sua coleção.

 O nome pelo qual é conhecido na atualidade, é devido à incorpo-
ração, em 1958, da coleção do também colecionador Daniël George van 
Beuningen (1877-1955). Assim, desde esta data, o museu é chamado Mu-
seum Boijmans van Beuningen como tributo às duas grandes coleções que 
o edifício mantem. 

 Mesmo assim, o Museu Boijmans van Beuningen alberga muitas co-
leções de distintos colecionadores; tanto assim é que os números43 indicam 
que o património do museu é o resultado da soma de mais de 1.700 cole-
cionadores que, durante os 170 anos da existência do museu, têm doado 
mais de 50.000 obras.

 Para além do Museu Boijmans van Beuningen, a Fundação filantrópi-
ca Stichting De Verre Bergen44 juntamente com a Câmara Municipal de Ro-
terdão são os grandes responsáveis do investimento realizado neste novo 
espaço em construção45. Uma tríada que procura uma nova perceção de 
museu que influencie a cidade46.

Projeto de Arquitetura

“It is fantastic that the public art depot will be realised. In this way the entire po-
pulation can share something that is normally hidden behind closed doors.”

Winy Mass, principal architect and co-founder of MVRDV

 O Museu Boijmans van Beuningen está inserido no distrito do Centro 
de Roterdão. Área conhecida devido aos seus espaços culturais e artísti-
cos, para além de ser um foco da nova arquitetura contemporânea do norte 
de Europa. O Museu Boijmans van Beuningen está situado, mais especifi-

43 A museum shaped by private collectors
44 Over Stichting De Verre Bergen
45 Public-Private Partnership
46 Documento camarário do 13 de março de 2015 elaborado pelo Conselho de Roterdão de 
Arte e Cultura

camente, na área de Museumpark, onde também estão instalados o Kuns-
thal, o Chabot Museum, o NAI e, entre outros, o Museu de História Natural 
da cidade. Esta área também acolherá The DEPOT, fortalecendo, assim, a 
potência cultural desta área urbana.

 A data da finalização das obras levadas a cabo pela construtora 
BAM47 (BAM Bouw em Techniek) e projetado pelo estúdio de arquitetura 
MVRDV já está definida após vários adiamentos, e está agora marcada pa-
ra meados de 2020 com um custo total estimado de 50 milhões de Euros.

 De acordo com os planos de MVRDV, o programa deste espaço con-
cebe dois usos antagónicos: público e privado. Por uma parte, terão lugar 
as atividades e espaços destinados aos visitantes que queram visualizar as 
mais de 145.000 obras da coleção do Museu Boijmans van Beuningen que 
estarão visíveis no The DEPOT, para além das exposições temporais que 
também terão lugar no edifício. Por outra parte, existirão acessos únicos 
para os colecionadores que desejem alugar espaços para armazenar as 
suas obras, podendo sempre visitá-las e usufruir delas. 

 The DEPOT é um edifício muito singular, cujo recobrimento é com-
pletamente espelhado. O estúdio, com este decisão, pretende criar uma 
continuidade com a área do Museumpark e, assim, fundir-se com a en-
volvente. Interiormente, está divido em seis andares que comunicam entre 
eles através de elevadores e escadas. A cobertura é transitável e está des-
enhada para ser um ponto de grande fluxo de pessoas no edifício.

 Embora o edifício não esteja concluído, esta formalidade projetual já 
é alvo de muitas de críticas e chamadas de atenção. O Huffington Post48  
vaticinava que este edifício “será la versión arquitectónica del mito romano 
“Saturno devorando a sus hijos”. El edificio va a devorar la exposición.” Para-
lelamente, o Presidente da Câmara de Roterdão, na altura, Adriaan Viseer49  
mostrava-se entusiasmado com o impacto deste edifício na cidade:“with Co-
llectiegebouw, Rotterdam creates an icon the entire city will benefit from. The 
building will strengthen the cultural cluster around Museumpark and add to a 
lively inner city, this is important to attract and maintain the higher educated 
and investors.” Parece que The DEPOT se impõe como outro edifício capaz 
de reformular o conceito de uma cidade e ser, por ele próprio, um traço ca-
racterístico, sem que seja tão importante o conteúdo  do seu interior.

47 BAM awarded contract to build DEPOT Boijmans van Beuningen
48 Rotterdam, un museo de arquitectura en los Países Bajos
49 GREEN LIGHT FOR MVRDV DESIGNED OPEN ART DEPOT OF MUSEUM BOIJMANS VAN 
BEUNINGEN, ROTTERDAM

http://https://www.boijmans.nl/en/about-the-museum
http://www.deverrebergen.nl/over-stichting-de-verre-bergen/
https://www.boijmans.nl/en/depot/partners-depot-boijmans-van-beuningen
https://www.mvrdv.nl/news/516/bam-mvrdv
https://www.huffingtonpost.es/ruben-alonso/rotterdam-un-museo-de-arquitectura-en-los-paises-bajos_a_23531175/
https://mvrdv.com/zh/news/green-light-for-art-depot-boijmans-rotterdam
https://mvrdv.com/zh/news/green-light-for-art-depot-boijmans-rotterdam
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19. Infografia do espaço interior,The DEPOT, MVRDV, Roterdão

20. Infografia de sala de armazenagem,The DEPOT, MVRDV, Roterdão

21. Infografia de sala de exposição, The DEPOT, MVRDV, Roterdão
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 O percurso da escada termina no terraço, que se divide em interior 
e exterior. A cobertura é ajardinada, evocando um espaço bucólico de flo-
resta que transporta o visitante para fora da cidade. Esta cobertura também 
alojará um espaço para a arte através do Jardim de Estátuas, um restauran-
te e a obra do arquiteto finlandês Matti Suuronen FUTURO52. Acaba de ser 
uma junção feliz entre natureza, tecnologia e arte.

Programa

 Duas rotas separam o uso do DEPOT53. Por uma parte, a pública, na 
qual os visitantes se poderão deslocar através das áreas de comunicação 
especificadas do edifício -escadas e elevadores- enquanto contemplam as 
obras da coleção. Por outra parte, a rota privada, exclusiva para coleciona-
dores privados e trabalhadores de The DEPOT. 

ESPAÇO m2 %

Conexões 1.225 12,52

Cafetaria 118 1,21

Armanezamento visível 1.057 10,80

Área de Restauração 652 6,66

Área de Exposições 3.936 40,23

Logistica 888 9,08

De Verre Bergen 1.107 11,31

iFuturo 307 3,14

Jardim de Estátuas 178 1,82

Rooftop 200 2,04

Restaurante 116 1,19

THE DEPOT 9.784 100,00

 
 A rota pública propõe uma sequência de espaços que iniciam no hall 
de entrada e acaba no gardem rooftop. Entre o rés-do-chão e o sexto-an-
dar (rooftop) o visitante encontrará cinco andares que se dividem em depó-
sito, galeria e zona de restauro. O espaço está pensado para permitir criar 

52 Futuro - Constructing Utopia
53 DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN

 Existiu uma preocupação no desenvolvimento do projeto para que o 
The DEPOT cumpre-se com os critérios estabelecidos por BREEAM50 para 
conseguir o grau de Excelente e se converter num modelo de sustentabili-
dade. Este nível requer que seja usada a última tecnologia, materiais mais 
recentes e máxima eficiência no uso de recursos (agua e energia). As tec-
nologias e os materiais empregados no The DEPOT criam um edifício atual 
e pensado para o futuro: inovador51. Um edifício que gera zero emissões de 
CO2 e aproveita o máximo de eficiência para gerar calor, frio,  armazena-
mento de aguas cinzentas e ainda tem a coberta ajardinada como elemen-
to icónico do edifício “verde”.

Caracterização do interior

 O estudo deste último caso é hipotético e baseado em toda a infor-
mação recolhida em diferentes meios arquitetónicos e institucionais, pois 
o edifício ainda não se encontra finalizado. A sua análise é baseada nos 
documentos disponibilizados pelas entidades participantes no projeto e ar-
tigos de revistas de arquitetura. 

 A distribuição que se apresenta nos diferentes planos e infografias 
mostra um espaço interior digno do artista, também holandês, Escher. O es-
paço interior é distribuído por uma escada que, em ziguezague, atravessa 
desde o primeiro até o último andar. Esta escada divide o espaço de uma 
forma irregular, propondo um percurso assimétrico que cruza o espaço livre 
deste edifício, criando aquilo que parece, em sim mesmo, seja uma obra de 
arte. MVRDV também propõe um acesso direto ao terraço através de eleva-
dores, como alternativa mais rápida para pessoas que queiram usufruir de 
The DEPOT simplesmente como espaço público. 

 Os andares representam diferentes tipologias de armazenagem: sa-
las amplas, sem mobiliário para organizar exposições; salas com estruturas 
em grade para suportar obras; salas com painéis corrediços onde se po-
dem pendurar obras; estantes distribuídas por todas as zonas de passa-
gem entre os troços de escada. A largura da escada está limitada por uma 
grade na qual também se podem instalar obras. 

50 Breeam – BREEAM is the world’s leading sustainability assessment method for masterplan-
ning projects, infrastructure and buildings. It recognises and reflects the value in higher performing 
assets across the built environment lifecycle, from new construction to in-use and refurbishment. (…) 
BREEAM rated developments are more sustainable environments that enhance the well-being of the 
people who live and work in them, help protect natural resources and make for more attractive proper-
ty investments.
51 The Depot explained - Sustainability & Innovation

https://www.boijmans.nl/en/exhibitions/futuro-constructing-utopia
https://www.mvrdv.nl/projects/10/depot-boijmans-van-beuningen
http://www.breeam.com/
https://www.boijmans.nl/en/depot/The Depot explained


56 57 

exposições, reorganizando os sistemas de armazenamento das obras. A 
rota privada está dedicada a trabalhadores e colecionadores privados. As 
áreas que definem o espaço menos visível de The DEPOT foram planeadas 
para serem alugadas a colecionadores privados. 

Coleção

 Aproximadamente 125.000 das mais de 151.000 obras da Coleção 
do Boijmans Museum serão armazenadas em The DEPOT. A junção dos 
dois espaços permitirá ao visitante conhecer a totalidade da Coleção da 
Instituição. Algo insólito e muito longe das percentagens que são habituais 
noutros grandes museus - os 8% exibidos hoje em dia no Boijmans. 

 O DEPOT também contará com sete espaços destinados a coleções 
privadas ou de empresas que terão disponíveis condições luxuosas para 
manter as suas obras, a semelhança da coleção do Museu Boijmans van 
Beuningen. A priori, não serão visitáveis e apenas se poderá aceder atra-
vés de uma entrada privada para os donos de cada coleção54. 

Infraestruturas tecnológicas

 Aproximadamente 6.000 dos 15.000 m2 de The DEPOT serão acessí-
veis ao público, sendo que nestes 6.000 m2 se concentra 99% da coleção. 

Como é lógico, este fato gera problemas técnicos e de manutenção das 
obras, que estarão em constante variação térmica e de humidade causa-
da pelo fluxo de pessoas. Para evitar qualquer imprevisto ocasionado por 
esta acessibilidade às obras, The DEPOT contará com sete condições cli-
máticas diferentes de acordo com o uso do espaço: armazéns, oficinas e 
espaço público55.

 Está prevista a instalação de écrans tácteis no percurso do DEPOT 
com os quais os visitantes poderão interatuar para obter mais informação 
sobre a coleção e os eventos a decorrer. 

 Relativamente à tecnologia Web, é de salientar a informação partilha-
da pela instituição na sua página web56.  Atualmente, não é preciso deslo-

54 The Depot explained - Storing private and corporate collections
55 Depot Boijmans Van Beuningen
56 Sito web- Boijmans

car-se fisicamente para estudar e conhecer a coleção que possui o museu. 
A partir desse meio, o Boijmans van Beuningen responde a muitas das cu-
riosidades que possam surgir a futuros visitantes. Também partilham atra-
vés do seu canal de Youtube57 informações acerca das suas exposições, 
histórias de artistas da sua coleção, entrevistas e pequenos documentários 
com aspetos relativos ao museu.

Visitantes

 Na ausência de um número oficial relativamente às futuras visitas e 
por o museu ainda não estar em funcionamento, podem-se utilizar os nú-
meros do atual museu para prever o impacto que esta obra terá na cidade 
de Roterdão. Atualmente os dados indicam 225.000 visitantes por ano nas 
mais de 25 exposições temporárias e na permanente58. É previsível que 
este número seja largamente ultrapassado pois este projeto soma, à parte 
artística, a parte arquitetónica, atraindo ainda mais pessoas. Finalmente, 
a estas duas componentes também se pode acrescentar a componente 
social, sendo que este museu, com as valências que disponibiliza aos vi-
sitantes (restauração e jardins), convida-os a uma vivência mais longa e 
recorrente no espaço.

 Serão organizados tours59 nos quais os visitantes poderão conhe-
ceras áreas de funcionamento interno de The DEPOT, como as de conser-
vação e espaços de armazenagem das obras.

 

57 Youtube - Museum Boijmans
58 Museum Boijmans Van Beuningen
59 The Depot Explained - Tours

https://www.boijmans.nl/en/depot/The Depot explained
https://www.mvrdv.nl/projects/10/depot-boijmans-van-beuningen
https://www.boijmans.nl/
https://www.youtube.com/user/Museumboijmans/featured
https://dutchculture.nl/en/location/museum-boijmans-van-beuningen
https://www.boijmans.nl/en/depot/The Depot explained
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Aspetos a reter

 Os aspetos descritos neste primeiro capítulo acabam por confirmar 
o que já se suspeitava encontrar com esta análise. As novas coleções vi-
sitáveis são uma analogia contemporânea aos antigos Studioli e Gabinetes 
de Curiosidades e as várias características observadas nos espaços mais 
antigos podem ser encontradas nestes novos locais: a possibilidade de 
observar toda a coleção, a sensação de deslumbramento que esse facto 
provoca e que está associada à quantidade e qualidade da obra exposta; 
a vertente pedagógica associada à observação da totalidade da coleção 
e a sua disponibilização a um público mais abrangente; a possibilidade de 
servir como espaço icónico em termos culturais e de sociabilização; ou a 
forma de armazenamento e catalogação.

 Tendo isto em consideração, será útil sintetizarmos de uma esque-
matizada os elementos que unificam e separam estas três tipologias de 
forma a encontrar indicadores comuns que sirvam para selecionar caracte-
rísticas que devem ou não existir nas Coleções Visitáveis de Arte.
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STUDIOLO GABINETE DE 
CURIOSIDADES

COlEÇÃO VISITÁVEl PONTOS COMUNS 
COM COl. VISITÁVEl

Motivações Criação de um espaço para 
exposição, contemplação e es-
tudo de um tema em particular.

Criação de um espaço de armaze-
na-
mento e recolha paulatina de obje-
tos multidisciplinares que acabam 
por se 
converter numa coleção.

Facilitar um novo espaço destinado 
à exposição da sua Coleção na sua 
totalidade. A criação de um ícone 
que foge  da abordagem, exposição 
e armazenagens tradicionais.

Exposição totalidade obras

Estudo objetos expostos

Contemplação

Caracterização 
da Instituição

Pertencentes principalmente à 
nobreza italiana que desejava 
ter o seu próprio espaço priva-
do para o desenvolvimento de 
interesses.

Pertencentes tanto à nobreza 
como à burguesia europeia mais 
particularmente à alemã. Espaços 
privados mas que eram frequenta-
dos com regularidade por agentes 
exteriores convidados.

Entidades públicas ou instituições pri-
vadas. Coleções de colecionadores 
privados ou de museus já existentes 
que procuram a saída das suas obras 
dos depósitos e a sua maior divul-
gação.

Vontade de mostrar a sua 
obra

Projeto de 
Arquitetura

Sem qualquer projeto desenvol-
vido de raiz em termos estrutu-
rais do local onde é instalado 
mas cujo interior é posterior-
mente alterado por um artista. 
Utilizam o espaço de alguma 
divisão do palácio para esse 
propósito.

Sem qualquer projeto desenvolvido 
de raiz em termos estruturais. É uti-
lizado o espaço de alguma divisão 
da casa para esse propósito – ou, 
no limite, a casa toda.

Preocupação num desenho arquite-
tónico interior e exterior ótimo para 
as necessidades que presenta a 
coleção. A novidade desta tipologia 
transfere-se para a sociedade e ten-
ta-se criar edificações icónicas para 
a cidade. Novo edifício=motor cultura 
e turístico da cidade.

Preocupação intrínseca em 
usar um local que permitis-
se a melhor contemplação 
possível dos seus objetos 
únicos

Caracterização 
do interior

Totalidade da sala revestida 
com as obras dos artistas 
encarregues de aproximar a 
temática ao dono do Studiolo – 
chão, paredes e teto são modi-
ficados para este efeito usando 
diferentes técnicas e materiais.

A sala escolhida para albergar os 
objetos da coleção costuma apre-
sentar-se com uma panóplia de 
objetos que até parecem carecer 
de organização. É usado mobiliário 
destinado ao seu armazenamento 
tais como prateleiras, armários, 
mesas, cofres ou caixas.

Os interiores costumam responder a 
dois estilos em simultâneo. Por uma 
parte, mostrar parte da coleção em 
espaços grandes e amplos simulan-
do uma exposição de arte contem-
porânea tradicional; por outra parte, o 
uso de mobiliário de armazenamento 
como grades ou armários extraíveis.

Grande densidade pela 
exposição de todos os 
objetos

Utilização de todas as 
áreas possíveis para expo-
sição

STUDIOLO GABINETE DE 
CURIOSIDADES

COlEÇÃO VISITÁVEl PONTOS COMUNS 
COM COl. VISITÁVEl

Programa

Um ou mais quartos individuais 
que contêm, em cada área, 
obras mono temáticas e cuja 
evolução é mínima com o pas-
sar do tempo.

Um ou mais quartos que contêm 
uma variedade de objetos e obras 
heterogéneos e que vai evoluindo 
com a incorporação de novos obje-
tos à coleção.

Estes novos edifícios cuidam o in-
tercambio entre pessoas e coleção. 
Procuram ter, para além das salas 
adaptadas para ver a coleção, outras 
salas para workshops e anfiteatros.

Variedade de espaços para 
diferentes obras

Coleção As coleções expostas diferem de 
cada instituição mas por norma 
geral estão compostas por obras de 
distintas tipologias de arte. Diferentes 
medidas, volumes e materiais que 
têm de se valorizar na hora de pensar 
no espaço.

Conjuntos de objetos/obras 
de diferentes tipologias

Infraestruturas 
tecnológicas

Ventilação e luz natural proveniente das aberturas já existentes em 
cada sala, situação normal à época. Sem informação relativamente 
à preocupação sobre o método de acondicionamento das obras e 
eventual controlo de humidade.

Três aspetos a destacar: uso da 
tecnologia em termos de iluminação 
e climatização para a boa conser-
vação das obras; uso da tecnologia 
para criar plataformas de interação 
entre o visitante e a coleção dentro 
do espaço; e uso da tecnologia para 
criar informação virtual e exportar a 
coleção publicamente online.

Uso da melhor iluminação 
possível consoante a tecno-
logia disponível à época.

Comunicação com o obje-
tivo de passagem de uma 
mensagem cultural para a 
sociedade.

Visitantes Espaço privado destinado ao 
dono do Studiolo e seus convi-
dados do mesmo nível social.

Espaço privado por vezes partil-
hado pelo dono com convidados e 
estudiosos.

A criação de Coleções Visitáveis 
como espaço expositivo leva, implici-
tamente, à obrigação da construção 
de espaços formulados para mostrar 
a coleção ao público, com todas os 
aspetos logísticos associados.

Abertura para mostra de 
coleção a visitantes exte-
riores e académicos (ainda 
que de forma bastante 
restrita)
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Capítulo 2 - Caso FBAUP: 
Contextualização

 Após um primeiro capítulo no qual o conceito de Coleção Visitável 
é abordado em termos evolutivos, este segundo capítulo explora as singu-
laridades da coleção FBAUP. Assim, pretende-se servir como apoio para 
a contextualização do ambiente e elementos que compõem a Coleção e 
assim analisar que pontos são mais importantes ter em consideração para 
atender às necessidades existentes na instituição da FBAUP em relação à 
sua Coleção.
 
 A análise destas necessidades e caraterísticas partiram, em primeiro 
lugar, a partir do entendimento da Coleção como tipologia de Coleção Uni-
versitária de Arte. Este fato é substancial para olhar ao passado e ao futuro 
da Coleção de FBAUP percebendo os matizes que a fazem distinta a ou-
tras instituições de Arte ou a Coleções Universitárias de outras tipologias. 

 Em segundo lugar, explora-se o crescimento da FBAUP como insti-
tuição acompanhado da evolução, em termos de aquisição e tipologia, da 
sua Coleção. Este aspeto é relevante, desde um ponto de vista arquitetóni-
co, para se aceder à visão institucional e poder entender as necessidades 
presentes e futuras da Coleção, sustentando uma hipotética ampliação das 
edificações que inclua um edifício destinado a fazer da Coleção uma Co-
leção Visitável.
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 Ângela Susana S. Rodrigues, no seu Projeto de Mestrado63, estuda 
e identifica dois aspetos fundamentais que devem ser ressalvados na hora 
de pensar no museu universitário: o ensino e a investigação. Indica que é 
importante distanciar-se da ideia preconcebida de museu (standard) para 
se perceber que também a gestão, organização e constituição de coleções 
tem de mudar. Relativamente a este assunto, já Marta Lourenço64, em 2002, 
se pronunciava no seu artigo Are university collections and museums still 
meaningful? Outline of a research project sobre estes dois aspetos e os 
especifica como os elementos primordiais a ter em conta na hora de falar 
dos museus universitários. Marta Lourenço toma como base a definição 
de Museu do ICOM e conclui que no caso dos museus universitários a 
definição do ICOM não está fechada. Para Lourenço, o cerne da questão 
está em entender que, embora em todos os museus a parte educativa é um 
aspeto relevante, para os museus universitários a parte educativa é o as-
peto sob o qual tudo está centrado. O espólio da coleção vem, de maneira 
geral, diretamente de objetos obsoletos usados antigamente para ensinar, 
sendo que, no caso das Coleções Universitárias de Artes, estes objetos 
ainda estão vigentes pois as obras sempre vão estar aptas para o ensino. 
Relativamente à Investigação, Lourenço destaca a importância deste fator 
nas coleções universitárias, sobretudo de Arqueologia, Geologia, Química 
ou Astronomia, áreas nas quais os museus universitários têm tradição em 
fundamentar e aplicar métodos de pesquisa e investigação65.  

 Como base, parte-se do princípio que  grande parte dos objetos mu-
seológicos de coleções universitárias foram usados anteriormente para o 
ensino ou  podem também ter sido doações, como forma de incorporação 
de objetos à coleção. No caso da Coleção Universitária da FBAUP tem de 
se de acrescentar outro método de incorporação: provas de último curso 
dos estudantes ou provas de agregação do professorado.

 O Seminário Internacional “O Futuro dos Museus Universitários em Perspe-
tiva”, organizado por Alice Semedo, Elisa Noronha Nascimento e Rui Centeno, em 
2014, em que estabelecem, juntamente com diferentes convidados profissionais 
do panorama português, uma aproximação a práticas, visões de futuro e metodo-
logias de estudo de algumas das coleções/museus universitários do pais.

63 Rodrigues, Ângela Susana S. 2016. “Projeto para a Credenciação do Museu da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto à Rede Portuguesa de Museus “ Mestrado em Estudos Ar-
tísticos, Especialização em Estudos Museológicos e Curadoriais, Belas Artes, Universidade do Porto. 
(p.15)
64 Marta C. Lourenço. Subdiretora dos Museus da Universidade de Lisboa. Responsável pelas 
Coleções Históricas. Coordenadora Nacional do PRISC. Autora e co-autora de investigações e arti-
gos que tem como ponto em comum os museus e coleções universitárias.
65 Lourenço, Marta C. 2002. Are university collections and museums still meaningful? Outline of 
a research project. Museologia 2. p.54,55

Coleções universitárias (de Arte) 
em Portugal

 De acordo com os dados da UMAC60-61, à integração dos museus 
universitários portugueses na rede de coleções universitárias tem tido uma 
evolução favorável ao longo dos dezoito anos que leva no ativo. Em 2019, 
eram noventa e seis62 os museus ou coleções universitárias enquadradas 
dentro deste Conselho, sendo que nove delas pertencem à tipologia de Co-
leção Universitária de Arte e se encontram repartidas pelas universidades 
de Belas Artes de Lisboa, Porto, Coimbra e Braga. Estas nove instituições 
representam uma vontade de consolidar coleções que se vêm forjando ao 
longo de muitos anos e que merecem ser estudadas e mostradas:

 Arquivo Histórico da Faculdade de Belas Artes, Lisboa.
 Coleção da Faculdade de Belas Artes, Lisboa. 
 Coleção de Desenhos da Faculdade de Belas Artes, Lisboa. 
 Coleção de Escultura da Faculdade de Belas Artes, Lisboa.
 Coleção de Gravura Antiga da Faculdade de Belas Artes, Lisboa.
 Coleção de Mobiliário de Daciano da Costa, Lisboa.
 Museu da Faculdade de Belas Artes, Porto.
 Museu de Arte Sacra, Coimbra.
 Museu Nogueira da Silva, Braga.

60 UMAC (International Council of University Museums and Collections), organismo criado em 
2000 para localizar e responder a problemas com o quais se deparam os museus universitários da 
hierarquia institucional que enquadra os museus em geral, parte do ICOM desde 2001.
61 UMAC history - Rodrigues, Ângela Susana S. 2016. “Projeto para a Credenciação do Museu 
da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto à Rede Portuguesa de Museus “ Mestrado 
em Estudos Artísticos, Especialização em Estudos Museológicos e Curadoriais, Belas Artes, Universi-
dade do Porto. (p.15)
62 Dados obtidos desde o site pertencente ao UMAC http://university-museums-and-collec-
tions.net

http://umac.icom.museum/about-umac/umac-history/
http://university-museums-and-collections.net
http://university-museums-and-collections.net
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história e evolução da 
Coleção FBAUP

 As reminiscências da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto situam-se em 1780, quando num Portugal ainda monárquico e carate-
rizado pela sua grande rede de comércio de ultramar, surgiu a necessidade 
de melhorar as técnicas para a criação das embarcações e das engen-
harias associadas. A “Aula Pública de Debuxo e Desenho”70 foi criada na 
cidade do Porto e funcionava a par com as industrias da Agricultura e do 
famoso Vinho do Porto. 

 A partir desse momento, a Instituição como entidade de ensino foi 
evoluindo até se converter, em 1836 na Academia Portuense de Belas Ar-
tes. Para além, do ensino proporcionado nesse momento, como o desenho, 
já nessa altura se davam aulas de outras disciplinas artísticas (Desenho de 
História, Pintura de História, Arquitetura Civil, Escultura e Gravura Artística). 
Nos inícios do século XX, em 1911, a, já, Escola de Belas Artes do Porto 
(ESBAP) sofreu modificações também na localização das instalações, tras-
ladando-se do antigo Convento de Santo António – atual Biblioteca Munici-
pal do Porto – para o Palacete Braguinha - localização atual. 

 Esta mudança foi realizada em 193771 em consequência da impos-
sibilidade de ampliação do espaço existente e, por conseguinte, pela falta 
de condições que esta edificação apresentava para lecionar, para alunos 
e para professores. Esta nova localização permitiria a expansão futura, 
graças aos grandes terrenos e jardins que possuía. Embora o epicentro 
do centro de estudos é o Palacete, ao longo dos anos foram necessárias 
várias intervenções para aumentar os espaços de aulas e ateliês. 

70 Goulão, Maria José. 1989. “O Ensino artístico em Portugal: subsídios para a história da Esco-
la Superior de Belas Artes do Porto.”  Mundo da Arte 3:21-37.
71 Actas das Conferências Ordinárias… (op. cit). 1911 - 1957. [109, 19 Mar. 1937, fls. 84
verso, 85]. Citado por Garradas, Cláudia. 2008. “A Colecção da Faculdade de Belas Artes da Univer-
sidade do Porto. Génese e História de uma Colecção Universitária.” Mestrado em Estudos Artísticos, 
Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, 55.

 Foram duas as conferências que recavaram maior atenção a ter em 
conta a temática desta Tese: por um lado, “A implementação de um plano 
de Conservação Preventiva para o acervo da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa”66, onde os autores mostram a sua preocupação na 
impossibilidade, naquele momento, para a exposição do seu espólio devido 
a este se encontrar, maioritariamente, em depósitos (à exceção de algumas 
esculturas que conseguem estar nos espaços de trânsito da Faculdade – 
tal como acontece na FBAUP).

 Por outro lado, esta preocupação acabam por se misturar com a te-
mática identificada em “Pintura do Acervo da FBAUL: uma Coleção para o 
Futuro67” na qual se destaca a importância do tempo e recursos que de-
viam ser dedicados na catalogação e inventariação da coleção da FBAUL. 
Este novo exercício toma como base a reintegração de obras na coleção 
que, após o 25 de Abril, ficaram confinadas em armazéns para a sua “con-
servação”. Curiosamente, esta medida conservativa fez com que nem estu-
dantes nem investigadores conseguissem aceder a tais obras e, com o de-
correr do tempo, provocou uma “degradação passiva” das obras, segundo 
palavras dos próprios oradores. A intenção de dar uso e facilitar o acesso 
a estas obras na FBAUL, fez com que fosse elaborado um plano que pre-
tende criar um Museu Virtual68-69  completo com a coleção da Faculdade. 

 Como Coleção Universitária, a FBAUP também procura encontrar 
novas formas de expor e mostrar a sua coleção, facilitando, por sua vez, o 
ensino e a investigação, para além de melhorar a conservação das obras. 
Para conseguir atingir estes objetivos num futuro próximo, apresenta-se 
como hipótese o modelo de coleção visitável. Assim, esta tipologia traria 
uma novidade na gestão, organização e apresentação dos museus univer-
sitários em Portugal, bem como nos museus nacionais de Arte. Poderia ser 
visto como um passo em frente e uma aproximação às últimas tendências 
vistas na Europa e EUA, bem como uma aposta na reformulação de mo-
delos bem conhecidos, apresentados e estudados na segunda década do 
século XXI em detrimento de novos modelos de museus.

66 Alves, Alice Nogueira; Frade, Marta; Alcobia, Carlos, ed. 2014. A implementação de um 
plano de Conservação Preventiva para o acervo da Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa. . Edited by Alice; Noronha Nascimento Semedo, Elisa; Centeno, Rui, Atas do Seminário 
Internacional “O Futuro dos Museus Universitários em Perspectiva”. Porto: Universidade do Porto. 
Faculdade de Letras. Departamento de Ciências e Técnicas do Património. Biblioteca Digital. (p.36)
67 Franco, Luís Lyster, ed. 2014. Pintura do Acervo da FBAUL: uma Coleção para o Futuro 
Edited by Alice; Noronha Nascimento Semedo, Elisa; Centeno, Rui, Atas do Seminário Internacional 
“O Futuro dos Museus Universitários em Perspectiva”. Porto: Universidade do Porto. Faculdade de 
Letras. Departamento de Ciências e Técnicas do Património. Biblioteca Digital. (p.46)
68 Museu Virtual da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa
69 Museu Virtual FBAUL: Work in progress para a Coleção de Pintura. Ana Mafalda Cardeira. 
(p.101)

http://museuvirtual.belasartes.ulisboa.pt/
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 A década de 50 foi  de expansão e foram construídos vários pavil-
hões para satisfazer as necessidades crescentes da ESBAP: Pavilhão de 
Desenho (1950), Pavilhão de Arquitetura - atual Pavilhão Arquiteto Carlos 
Ramos – e Pavilhão de Exposições (1954). Este último foi dedicado à co-
bertura de exposições temporais de alunos da ESBAP, embora num início 
se pensasse nele como Museu e espaço de acondicionamento e conser-
vação da Coleção existente na ESBAP. Relativamente à construção destes 
Pavilhões e corroborando a ideia de construção de um museu, o Ministro 
das Obras Públicas da época referiu que72:“o primeiro pavilhão, destinado 
aos Arquitectos, vai ser inaugurado. Não tarda o de Pintura e de Escultura. 
Depois, como fecho, o almejado Museu”. Este referido Museu, contudo, 
nunca chegou a ser construído.

 Mais recentemente, em 1995, a Escola de Belas Artes passou a for-
mar parte da Universidade do Porto mudando definitivamente para Facul-
dade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP). Apesar disso, foi 
três anos antes que se datou o acontecimento mais significativo em relação 
à coleção da então Escola: a criação de oMuseu. A necessidade de consti-
tuir um Museu para estudar, catalogar e conservar a sua Coleção e investir 
no desenvolvimento de exposições de carater privativo e externo fez com 
que, no ano 1992, se desse início a esta nova etapa73 para a Escola e Co-
leção. 

 Ao longo destes anos, as componentes trabalhadas pelo oMuseu 
vão desde o Inventário, até a Conservação, passando pelo estudo da 
própria Coleção. Por outra parte, são constantes as exposições realizadas 
em quaisquer dos três espaços que a Faculdade dispõe para este efeito:

 - Pavilhão de Exposições - espaço mais institucional – que gera 
exposições tanto de obras da Coleção como outras exposições itinerantes 
internacionais ou de obras e curadores externos à Faculdade. 

 - Galeria de oMuseu – espaço localizado no sótão do Palacete Bra-
guinha – local também para o armazenamento da coleção e das oficinas de 
oMuseu. Neste sítio também se costumam fazer exposições de trabalhos 
académicos.
72 Jornal de Noticias. (28 Abr. 1950) Citado por Garradas, Cláudia. 2008. “A Colecção da Fa-
culdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Génese e História de uma Colecção Universitária.” 
Mestrado em Estudos Artísticos, Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto,(p. 56).
73 “O reconhecimento do valor intrínseco desta Colecção, como coleção de ensino e coleção 
de arte, assim como a reflexão e avaliação da nova Faculdade permitiu a criação oficial do “Museu” 
da FBAUP.” Garradas, Cláudia. 2008. “A Colecção da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto. Génese e História de uma Colecção Universitária.” Mestrado em Estudos Artísticos, Faculdade 
de Belas Artes, Universidade do Porto,(p. 3).22. Plano dos terrenos da FBAUP a 17.04.1951
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 - provas de concurso dos docentes para a progressão na carreira;
 - desenhos de mestres antigos;
 - trabalhos realizados por antigos ou atuais alunos e/ou professores  
   da instituição.

 Hoje em dia, a coleção FBAUP carateriza-se por ser composta por 
um espólio de obras destinadas ao ensino e de obras procedentes do en-
sino, criando, em muitos casos, um conjunto de peças que se revalorizam 
culturalmente com o passar do tempo. Este conjunto de peças de dife-
rentes tipologias de arte tem permitido que a missão de oMuseu de dar a 
conhecer o espólio da coleção FBAUP fosse garantida, seja pelas ações 
museológicas internas à Faculdade bem como devido a empréstimos de 
obras pertencentes à coleção a outras instituições externas. Isto é devido, 
na grande maioria dos casos, à qualidade das obras da Coleção, muitas 
delas do período de formação de artistas consagrados do panorama por-
tuguês e internacional, congregando um total de 10.407 obras.

Número de obras por tipologias pertencentes à Coleção: 
 
 - Pintura: 953
 - Esculturas: 455
 - Desenhos: 1.861
 - Fotografia: 223 + 80 negativos
 - Instalação: 5
 - Som: 1
 - Vídeos: 2
 - Gravuras: aproximadamente 3040
 - Coleção da Departamento de Desenho:
  SOD. Gravuras: 1.466
  SOD. Desenhos: 2.321

 - Galeria Cozinha - espaço localizado na zona do bar - uma sala 
na qual também se realizam exposições de alunos em época de estudos 
e, em várias ocasiões, é também um espaço cedido aos estudantes para 
esse efeito.

 Para além do trabalho para expor a coleção realizado pelo oMuseu, 
destaca-se, também, o aspeto museológico da Faculdade. O Palacete, 
os jardins e o interior dos pavilhões de aulas acabam por ser, também, 
espaços destinados à exposição de objetos da coleção, nomeadamente 
esculturas. A dualidade na origem destas esculturas demonstra a forma  
como a coleção da FBAUP tem evoluído: por uma parte, destacam-se as 
esculturas em gesso. Estas representam uma grande quantidade das obras 
que se encontram distribuídas pela Faculdade, muitas delas em pavilhões 
e na biblioteca. A existência destas esculturas justificam-se com o intuito 
de ajudar aos alunos de Desenho e Escultura a aperfeiçoar o estudo do 
corpo humano. Por outra parte, encontram-se distribuídos pelos mesmos 
espaços esculturas provenientes de provas de alunos74 e professores75. 

 A estas duas formas de acrescentar obras à coleção incorporam-se 
as doações. Inês Oliveira, na sua Tese de Mestrado “Estudo e Aplicação 
de Medidas de Conservação Preventiva para Documentos Gráficos Con-
temporâneos do Museu da FBAUP.”, 2016, aponta que a doação foi “uma 
das formas de incorporação de obras mais utilizada pela instituição, tanto 
por parte de antigos alunos ou professores, como por particulares. Ainda 
hoje é a forma mais usual de incorporação de novos objetos no espólio da 
Faculdade.”

 Desta forma, a história da FBAUP encarregou-se de constituir os mé-
todos de aquisição das obras da sua própria coleção. Na atualidade estes 
métodos de aquisição estão descritos no Regulamento Interno76 de oMu-
seu, que foi aprovado pelo Conselho Diretivo em 2005. Este regulamento 
indica a prioridade de incorporação das obras à Coleção FBAUP, que se 
rege da seguinte forma:

 - trabalhos elaborados durante o período de aprendizagem e for-  
   mação dos artistas;

74 Implementadas em 1957 como obrigatoriedade para a conclusão do Curso Geral (2º ciclo), 
assim como para o Curso complementar (3º ciclo).
75 Exames de entrada para formar parte do Professorado - o chamado Concurso de Agre-
gação.
76 Garradas, Cláudia. 2008. “A Colecção da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto. Génese e História de uma Colecção Universitária.” Mestrado em Estudos Artísticos, Faculdade 
de Belas Artes, Universidade do Porto, p.50
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Capítulo 3: Pré-estudo para a 
Coleção Visitável da FBAUP

 O terceiro e último capítulo explora e analisa as componentes a ter 
em conta no desenvolvimento da Coleção da FBAUP como Coleção Visi-
tável na área dos novos terrenos adjacentes adquiridos pela FBAUP. Este 
capítulo pretende abordar os elementos identificados como necessários 
mas também fazer um levantamento das temáticas a serem desenvolvidas 
e aprofundadas durante a elaboração de um projeto destas caraterísticas. 
 
 A coleção visitável é considerada, pela atual direção da Instituição, 
como uma solução conjunta quer para os obstáculos que atualmente exis-
tem na exposição da sua Coleção quer para o uso dessa mesma coleção 
como conteúdo didático nas aulas da Faculdade. Com estas duas verten-
tes em cima da mesa, é feita uma análise e compilação dos elementos a 
considerar sendo que estes pontos serão, posteriormente, desenvolvidos 
de forma a obter dois tipos de informação: a que fica tratada através dos 
elementos teóricos desenvolvidos nos capítulos anteriores e a informação 
que tem de ser alvo de um desenvolvimento aprofundado, no âmbito de 
diferentes disciplinas de projeto.
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“Há que definir o que é que queremos para aqueles edifícios e isso vai ser de-
morado. Tem que ser muito discutido, negociado, temos que estabelecer priori-
dades. Vai ser um processo que vai demorar e uma vez fechado isso, o chama-

do programa para aqueles espaços, então lançar concursos para arquitetura, 
etc. O que queria neste mandato era tornar o processo irreversível” 

“Creio que seria mais interessante uma ação concertada, por exemplo, com a 
construção dos novos edifícios. Parte será - isso está identificado embora não 

saibamos como - para a coleção de arte da faculdade. A coleção de arte da 
faculdade é muito particular, muito peculiar, com características muito próprias, 

que não tem nada a ver com as coleções de arte dos museus, porque é uma 
coleção orientada para o trabalho que se faz aqui, que é um trabalho pedagógi-

co e de ensino e de aprendizagem”

 Estas declarações atestam bem da vontade,  por parte da Facul-
dade, em criar novos espaços que possam ir ao encontro das exigências 
que uma instituição como a FBAUP enfrenta no seu dia-a-dia e do nível de 
qualidade do seu ensino. Assim sendo, qualquer decisão que seja tomada 
deve ter em consideração estes requisitos de elevada exigência e as siner-
gias que devem ser criadas entre o aspeto expositivo e o aspeto letivo.

Motivações

 A constituição de um Museu para alojar e expor a coleção da FBAUP 
não é uma ideia recente. Já antes de 1950 estava em consideração a cons-
trução de uma edificação destinada a este espaço que servisse para abar-
car o conteúdo do armazém – localizado no sótão do Palacete Braguinha- 
juntamente com as exposições realizadas pela instituição77. 

 Este projeto, que acabou por ficar parado com a construção do Pa-
vilhão de Exposições, teve novos desenvolvimentos com a compra de te-
rrenos adjacentes à Faculdade. Nestes terrenos, constituídos pelo antigo 
espaço industrial, moradias adjacentes e  um antigo palacete romântico 
mandado construir por José Narciso de Azevedo78, a Faculdade tem pro-
gramada a sua ampliação atendendo às necessidades que esta apresenta: 
aulas e ateliers para alunos, gabinetes para professores e serviços.

 A tomada de posse, como diretora da FBAUP, da Professora Dra. Lú-
cia Almeida Matos no ano de 2018 criou um impulso para que este projeto 
voltasse à agenda e que, dentro desta ampliação futura, pudesse existir 
um lugar para o Museu da Coleção FBAUP. Da entrevista79 realizada um 
mês após a sua tomada de posse, podem ser salientadas as suas palavras 
relativas a este projeto: 

77 Jornal de Noticias. (28 Abr. 1950) Citado por Garradas, Cláudia. 2008. “A Colecção da Fa-
culdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Génese e História de uma Colecção Universitária.” 
Mestrado em Estudos Artísticos, Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, 56.
78 Pinto, Jorge Ricardo. 2019. “As casa de José Narciso de Azevedo na Antigua Rua da Pal-
ma.”  Tropismo Fotográfico 1. (p.28)
79 LUSA. 2019. Nova diretora das Belas Artes do Porto quer abrir coleção da faculdade à cida-
de. Diário de Notícias.
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 É difícil prever a evolução e expansão da Coleção FBAUP e estes 
números servem para ter uma referência clara do que existe no presente. 
O raciocínio poderá indicar que, à medida que as Artes vão evoluindo, 
a tecnologia pode vir a ocupar mais espaço nas disciplinas artísticas e, 
como consequência, a Coleção da FBAUP poderá evoluir para uma di-
mensão distinta, com mais produção de obras em formato digital. 

 Este pensamento deverá ser usado na hora de projetar os novos 
espaços e obrigar a uma reflexão sobre a evolução do espaço de ar-
mazém visitável. O planeamento dos espaços que estas potenciais novas 
obras venham a ocupar na futura Coleção Visitável tem de ser estudado 
com muito cuidado numa Coleção em constante desenvolvimento e com 
tantas tipologias de arte distintas. 

Conservação

 O ritmo de desenvolvimento diário da tecnologia é imensurável. É 
desta forma que, nestes últimos cinquenta anos, o mundo tem mudado a 
passos cada vez mais largos. A incursão da tecnologia e a inteligência ar-
tificial no âmbito da cultura, artes e, mais concretamente, museus, introduz 
cada vez mais melhorias  na conservação das coleções. 

 A tecnologia é associada à melhoria dos meios de climatização, ilu-
minação, conservação e instalações de um museu. Estes primeiros aspetos 
costumam estar regulados de forma a manter a temperatura e humidade 
em valores definidos não sendo necessária uma tecnologia muito comple-
xa.. Contudo, devido à existência de espaços abertos para o trânsito de 
pessoas este controlo de temperatura e humidade poderá ser de uma com-
plexidade superior, de acordo com os dados obtidos dos Casos de Estudo, 
parece recorrente o uso de uma temperatura de 20ºC com uma humidade 
relativa de 50%. Estes valores devem ser validados durante o estudo. 

 Relativamente, ao espaço dedicado à Conservação, poderá ser inte-
ressante a ideia de permitir a observação das práticas levadas a cabo nes-
se espaço como componente didática. Esta característica já é adotada nas 
instalações do Vitoria & Albert Museum e acaba por confirmar ainda mais 
o conceito de Coleção Visitável ao permitir que os visitantes visualizem o 
trabalho em curso.  

Expansão da Coleção

 A Coleção da FBAUP distingue-se de outros museus devido à quan-
tidade de trabalhos elaborados durante o período de aprendizagem e for-
mação dos artistas, assim como de provas de concurso dos docentes para 
a progressão na carreira. Para além disso, são muitas as obras que foram 
acrescentas à coleção a partir de doações e compra (como o caso dos 
desenhos de mestres antigos). 

 A Coleção de Escultura, inclui 455 obras (4,37%), algumas obras de 
gesso empregadas para o estudo dos alunos, outras obras finais fruto de 
trabalhos finais de alunos e outras obras obtidas através de doação. A Co-
leção de Pintura conta com 953 obras (4,37%), embora um grande número 
de obras seja da Coleção de Desenhos, num total de 1861 – que corres-
ponde a 17,88% do total da Coleção. A Coleção de Gravuras, por outro 
lado, com aproximadamente 3040 obras corresponde a 29,21% do total. 
Enquanto à coleção de fotografia inclui 223 fotografias e 80 negativos o 
que supõe um 2,91%. São as tipologias de Instalação, Vídeo e Som as que 
menos obras têm em termos percentuais com, respetivamente 5 (0,05%), 2 
(0,02%) e 1 (0,01%). A Subcolecção do Departamento de Desenho conta, 
pela sua parte, com 1.466 Gravuras (14,09%) e 2321 Desenhos (22,30%). 
Um total de 10.407 obras, em 2019, que continuará a aumentar com o pas-
sar dos anos. 

Aspetos a equacionar no 
desenvolvimento do projeto
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 Tendo em conta o orçamento alocado para o projeto, será impor-
tante propor soluções adaptadas às necessidades do público para que 
a experiencia de visita seja o mais abrangente possível, tanto cultural-
mente como em termos de ensino.

Programa

 A ampliação da Faculdade de Belas Artes é um projeto destinado a 
criação de novos espaços que apoiem o bom funcionamento da entidade, isto 
é, garantir instalações ótimas para se lecionar, facilitar espaços de preparação 
e reunião para os professores, criar espaços de relaxamento para os alunos e 
favorecer o estudo da coleção aos alunos e visitantes externos à Faculdade.

 Como resultado da necessidade de converter este projeto em realida-
de, surge um programa arquitetónico para cada um dos edifícios que fazem 
parte desta nova zona da FBAUP. Este programa contempla o desenvolvimen-
to dos edifícios por construir nos novos terrenos da FBAUP, onde constam: 

 - Casa histórica (185 m2 por andar) - edificação existente remodelada 
que estaria destinada a gabinetes para os professores e salas de reunião. Por 
outro lado, dois novos edifícios construídos de raiz. 
 
 - A primeira das duas novas construções, para o efeito denominadas 
de Edifício 1 (425 m2 por andar) – edifício que albergaria novas salas de 
aula, ateliês, espaços polivalentes e ligações (interiores e exteriores) com a 
parte antiga da Faculdade, bem como um espaço de restauração. Por último, 
e o que está em questão em este documento, a - O Edifício 2 (465 m2 por 
andar): construção abordada neste documento, destinada a alojar o Museu 
da Coleção FBAUP e que será constituída por um espaço Galeria/Exposição 
Temporal, uma zona de Conservação, uma área Polivalente, uma zona de Lo-
gística e um acesso aos Gabinetes. 

 O estudo dos espaços e o programa do Schaulager, MAS e o The 
DEPOT no Capítulo 1 permitem fazer uma extrapolação das necessidades 
em termos de área e respetivos usos para uma Coleção Visitável.
 
 Segundo estes dados, quase metade da área deveria estar destina-
do à Coleção Visitável, querendo dizer que, muito provavelmente, a coleção 
teria de ser dividida entre dois andares, permitindo ao resto dos espaços 
estarem distribuídos equilibradamente pelo espaço sobrante.

Objetivo Educativo

 A particularidade de tentar fazer de uma Coleção Universitária uma 
Coleção Visitável faz com que recaia um peso maior no aspeto educativo 
comparativamente com o que poderia acontecer em outras instituições. 
 
 Tendo em consideração o espectro de visitantes (alunos e profes-
sores da FBAUP, estudantes de outras instituições, grupos interessados 
pela cultura, turistas ou outros utilizadores) teria de se criar distintos 
elementos educativos tendo em consideração as suas expectativas e 
busca de conhecimento. 

 Por exemplo, a GABEDUCA - Gabinete Educativo da FBAUP - rea-
liza visitas temáticas para adultos e escolas apresentando elementos da 
história/cultura da FBAUP. Considera-se bastante útil desenvolver no-
vas visitas guiadas relacionadas com a Coleção Visitável. Também se-
ria bastante benéfico um espaço destinado a Workshops diversos onde 
podem ser apresentadas temáticas associadas a conhecimento teóricos 
ou práticos da  Coleção ou, alternativamente, alguma Exposição Tempo-
rária.

 Relativamente a elementos que possam ser instalados permanen-
temente nas instalações para acrescentar informação acerca das obras 
há dois tipos de soluções que podem ser implementadas: a analógica e 
a tecnológica. 

 Dentro da parte analógica podem-se encontrar componentes mais 
tradicionais, como cartazes, folhas de sala, mapas ou, por exemplo, cro-
nologias que ajudem o visitante obter informações relativas às obras ou 
exposições. Também será importante adaptar as metodologias atuais re-
lacionadas com a tecnologia para o desenvolvimento de um projeto edu-
cativo virtual, levando as visitas a um nível mais visual e adaptada aos 
métodos de comunicação atuais. Neste ponto, como exemplo, pode-se 
salientar o uso das tecnologias encontrados em museus como o londrino 
Victoria & Albert Museum. Neste exemplo, faz-se uso de grande quan-
tidade de elementos audiovisuais que permitem ao visitante perceber o 
contexto histórico ou o seu anterior uso. Encontram-se instalados com-
putadores em quase todas as salas para aceder as dados da coleção, 
vídeos informativos, pequenas salas de cinema com filmografia-docu-
mental relacionada com os objetos expostos, assim como auriculares 
distribuídos pelas salas.
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tugal, é a área mais procurada em termos de visitas. Desde 2018 que o 
Porto está inserido na listagem mundial das 100 cidades mais visitadas do 
mundo e, de acordo com a tendência gráfica, os valores não pararão de 
que aumentar. Ao mesmo tempo a Coleção da FBAUP criará uma proposta 
cultural adicional à cidade valorizando as Rotas Turísticas atuais nas quais 
a Coleção Visitável passará a estar incluída.

Controlo de acessos
 
 Tendo em consideração a análise dos três Casos de Estudo, pode-se 
concluir que o acesso a uma Coleção Visitável costuma ser controlado dado 
ser importante ter dados estatísticos sobre a afluência de pessoas a estes lo-
cais e que também permitirão melhorar as plataformas logísticas associadas. 
 
 No caso de se optar por uma entrada controlada, este fato terá de 
estar refletido no projeto de arquitetura. Será necessário instalar, por exem-
plo, uma receção ou ponto de informação no local a definir tendo em conta 
a localização mais adequada para o efeito, o carácter universitário do edifí-
cio e o espectro de público que o visitará - estudantes e público em geral.

Iluminação

 Para uma Coleção Visitável que irá crescer num futuro e que irá dis-
por de distintas tipologias ou decidir apresentar a coleção de distintas for-
mas, deve-se estudar como a iluminação pode ser o mais eficiente possível 
para cumprir com este propósito. Assim sendo, o sistema de iluminação a 
instalar deve ser versátil e adaptável consoante á alteração necessária na 
exposição da coleção – no caso do Schaulager esta versatilidade estava 
associada a um sistema de carris mencionado no ponto 1.2.1.7.

 Também, é importante verificar como se iriam expor as obras multi-
média, isto é, se estariam a ser projetadas em loop em projeção e/ou em 
black box. Podem estar acessíveis através de computadores com auricula-
res, ou existir algum sistema de decréscimo de iluminação, ficando a sala 
geral em escuridão durante a projeção mesmo estando rodeada de obras 
não multimédia, por exemplo.

ESPAÇO COLEÇÃO FBAUP m2 %

Coleção Visitável 458,50 49,30

Galeria / Exposição Temporária 143,42 15,42

Conservação 42,31 4,55

Sala Polivalente 45,22 4,87

Logistica 45,22 4,87

Cafetaria (possibilidade) 36,65 3,94

Conexões + Outros 151,16 16,25

Exposição do museu 5.700 56,66

FBAUP 930 100,00

Fluxo de visitantes

 Atualmente existem quatro espaços na FBAUP que podem ser vi-
sitados pelo público: os Jardins da Faculdade, o Pavilhão de Exposições, 
a Galeria do Museu e a Galeria Cozinha - quatro espaços de diferentes 
dimensões e com distintas pretensões. e que são também interessantes 
pelo seu valor arquitetónico. O número de visitantes destes espaços não 
está contabilizado mas sabe-se qual o tipo de utente que faz uso destas 
instalações: professores, estudantes e visitantes. Com a criação do Museu 
da Faculdade pretende-se manter este tipo de utentes mas que o número 
de visitantes exteriores aumente e o uso por estudantes e professores se 
intensifique.

 O espaço para a coleção da FBAUP contará com uma galeria que 
funcionará como interface entre a coleção e quem passa na rua. Uma co-
municação exterior ainda mais potente que pode colocar a Faculdade num 
patamar de relevo e ser vista como um protótipo por parte das instituições 
mais importantes do pais. Prevê-se um maior número de visitantes físicos 
mas também digitais, atraídos pelo conceito e pelas inovadoras instalações 
que caracterizariam este Museu.

 Os turistas, que de acordo com os número oficiais aumentam cada 
ano representarão provavelmente a maior percentagem de visitantes. Os 
dados facilitados pelo INE atestam esta afirmação, sendo o norte de Por-
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 Para um futuro projeto terá de se estudar a legislação e regulamen-
tação em vigor relativamente aos requisitos específicos deste projeto por 
pertencer ao espaço ARU de Bonfim. De igual forma, é importante ter con-
hecimento das restantes especificações enumeradas pelos regulamentos e 
normativas associadas à cidade do Porto e construção de edifícios públicos. 

Integração arquitetónica na envolvente

 A recente compra dos terrenos adjacentes à Faculdade tem como 
propósito a ampliação da FBAUP.  Estes aproximados 2500 m2 contam com 
distintas edificações no seu interior. De facto, as construções podem-se di-
vidir em duas tipologias: por uma parte, uma zona que se pode considerar 
mais histórica e tradicional, na qual se destacam duas edificações com es-
tilo Palacete Romântico e que estão acompanhadas frontal e posteriormen-
te por dois jardins que já foram confirmados como de interesse histórico; 
por outra parte, uma área com pouco interesse urbanístico, caraterizada 
por um armazém e pequenas casas adjacentes, em forma de ilha, em es-
tado grave de conservação. 

 Como proposta base para a ampliação da Faculdade propõe-se, ini-
cialmente e após aconselhamento urbanístico e legal, a manutenção dos 
edifícios históricos e os seus jardins. As restantes construções devem ser 
demolidas, criando um espaço total para a nova construção de, aproxima-
damente, 1400 m2, espaço este que albergaria novos ateliers, aulas e a 
Coleção Visitável da FBAUP. 

 Neste ponto identificam-se duas sugestões que podem ser seguidas 
para o desenvolvimento volumétrico dos novos edifícios. 

 Por um lado pode ser feita uma assimilação do atual conceito de Ilha 
que, para além de ser muito característico da cidade do Porto, integrava 
o conjunto que formava este terreno: casa senhorial, industria e pequenas 
moradias adjacentes à fábrica.  

 Por outro lado, pode ser feito um exercício de arquitetura mas atual, 
direcionada ao século XXI, adaptando-se ao transcurso arquitetónico da 
Faculdade, no qual os estilos se foram sucendendo de acordo com as 
épocas de construção. Para além disso, um novo edifício, com identidade 
atual, poderia, por sua vez, tornar-se emblemático e acrescentar valor pa-
trimonial ao conjunto já existente.

Infraestruturas tecnológicas: WEB, Apps, comunicação

 O emprego de soluções tecnológicas não tem que ser usado apenas para 
obter um ambiente ótimo de conservação, uma iluminação variável ou uma compo-
nente educativa atrativa nas visitas. Também é útil e muito usada em todos os Ca-
sos de Estudo para a Comunicação Externa da Instituição com os futuros visitantes 
ou pessoas interessadas em conhecer aspetos da Coleção e que não possam 
aceder a ela fisicamente.
 Uma página WEB é uma carta de apresentação para o mundo exterior da 
instituição em questão. Qualquer utente espera obter informações, desde a loca-
lização, horários, história e sobretudo o que lá pode encontrar. Um design clean 
e atrativo criará no utente uma sensação positiva em relação à instituição embora 
nunca a tenha visitado. Hoje em dia, uma página web é uma ferramenta imprescin-
dível para qualquer instituição deste género.  

 Outra das ferramentas que se estão tornar fundamentais são as Apps: aces-
so rápido desde o telemóvel a qualquer informação, realizar pedidos ou marcar 
visitas. Estas soluções, apesar de terem um grande peso orçamental, permitem 
gerar conteúdo extra no momento de realizar uma visita ou até conter jogos rela-
cionados com a Coleção para público mais jovem.

 Ana Carvalho e Alexandra Matos, investigadores da componente tecnológi-
ca nos museus, no seu artigo “Museum Professional in a Digital word: Insights from 
a Case Study” enumeram distintas ferramentas digitais que podem ser usadas nos 
museus para tornar mais atrativa a visita, coincidindo com as mencionadas ante-
riormente. Para além disso, enfatizam o uso das plataformas digitais externas como 
são YouTube, Twitter, Instagram ou Facebook.

Normativa

 Os terrenos adquiridos para a expansão da Faculdade estão inseridos den-
tro do ARU (Área de Reabilitação Urbana) da Freguesia de Bonfim, Porto. Uma das 
razões pelas quais a autarquia definiu esta ARU, de acordo com os documentos 
camarários do “Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Bonfim” 
de Fevereiro de 2018, é para prever e “reverter o processo de declínio demográfico, 
melhorando as condições habitacionais da população residente e atraindo novos 
habitantes”. Como se pode observar no plano A, existe uma tendência atual, nesta 
Freguesia, para a implantação de atividades relacionadas com a cultura, entre elas 
galerias de arte, o que também sustenta a decisão de formar um Museu com a 
tipologia de Coleção Visitável nesta área da cidade.
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 Pressupondo que o muro histórico tenha de ficar intacto, embora 
conservado, ficam livres  21 m de largura para a construção do Edifício 2 
e o espaço de passagem para acesso de pessoas e veículos para o interior 
desta nova área. A passagem de veículos seria limitada apenas à deslo-
cação de obras para exposições e cargas e descargas, não interferindo 
com o trânsito dos peões nem com a visual  arquitetónico do Edifício 2. 
(ver plano P.04 e imágens I.01, I.02, I.03 e I.04)

 Relativamente ao Edifício 2, o edifício previsto para albergar a Co-
leção da FBAUP, prevê-se que seja composto por dois andares, de forma 
a que não sobressaia em relação às construções contíguas da Rua do 
Barão de São Cosme. Deve-se ter em consideração uns quatro metros de 
altura livre de cada andar para permitir a melhor adaptação ao espaço de 
algumas obras, ferramentas e mobiliário de exposição caraterísticos nas 
Coleções Visitáveis80. Pois, como foi verificado no ponto Programa, para 
além das zonas de Coleção Visitável sugerir-se destinar parte da área do 
Edifício 2 à constituição de uma Galeria ou zona de Exposições Tempo-
rárias. Este espaço deveria contar com aproximadamente 145m2 (cerca de 
16%) tendo em consideração os cálculos realizados para os três casos de 
estudo indicados no capítulo anterior e usados para os espaços de Expo-
sições Temporárias. Relativamente à localização no espaço da “Galeria” o 
mais indicado seria que ocupasse a área mais próxima da Rua do Barão 
de São Cosme, no rés-do-chão, facilitando uma ligação visual entre interior 
e exterior. (ver plano P.05)

80 Exemplo de empresa que desenvolve mobiliário para armazenagem  - Bruynzeel Storage
Bruynzeel Storage

 · Opção de arquitetura contemporânea
 
 Como exemplo de volumetrias e ante-projeto, decidiu-se optar pela 
segunda opção, desenvolvendo-se uma volumetria muito esquemática - ver 
anexos - que ajudará a imaginar mais facilmente a função urbana e arquite-
tónica dos novos terrenos.

 Esta nova construção seria dividida em duas novas edificações co-
nectadas entre si mas volumetricamente diferentes. Esta proposta conside-
ra uma área bastante interessante em termos geométricos, que terá uma 
pequena ligação entre a Faculdade existente, e contemplará um acesso 
desde a Rua do Barão de São Cosme. Desta forma, seria facilitado o possí-
vel acesso exterior às novas instalações da Faculdade, sem a necessidade 
de percorrer os terrenos institucionais para o efeito.

 Ao longo da sua história, a FBAUP tem acrescentado novos espaços 
e áreas aos terrenos de Faculdade, terrenos estes que foram incorporando 
novas linguagens arquitetónicas assim como percursos para a melhor des-
locação de estudantes, professores e funcionários. A incorporação destes 
novos espaços na fisionomia da Faculdade de Belas Artes levanta várias 
questões para que o desempenho funcional do trânsito não seja prejudica-
do.

 O primeiro destes aspetos a salientar é o espaço existente entre os 
novos terrenos e os atuais. Estes dois espaços, que contemplam o edifí-
cio conhecido como a Torre, usado para armazenagem e o Pavilhão de 
Desenho e Tecnologia, estão ligados por um corredor com 5 metros de 
longitude e 1,50 metros de largura. Arquitetonicamente, este espaço tem 
pouco interesse e é escasso em termos de área para um fluxo estudantil 
constante que serviria para criar um complexo urbanístico bem estruturado, 
conectado e funcional. O espaço de transição entre os dois terrenos é uma 
preocupação e terá de ser bem analisado, no futuro, consoante o contexto 
encontrado no local momento do início do desenvolvimento do projeto.

 O seguinte aspeto a ter em conta na hora de projetar a nova área de 
FBAUP é precisamente a entrada desde a Rua do Barão de São Cosme. 
A fachada de 40 metros dos novos terrenos, contêm duas moradias de um 
andar, um espaço livre e um muro com um arco de meio-ponto que daria 
acesso aos jardins catalogados como históricos.

https://bruynzeel-storage.com/
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 A finalidade deste estudo, como refere o título deste Projeto, é 
estabelecer uma aproximação ao conceito de Coleção Visitável, assim 
como perceber o vínculo que pode existir entre uma Coleção Visitável e 
os Museus Universitários e, desta forma, aproveitando os dados obtidos, 
tentar caminhar para um esboço da conversão da Coleção FBAUP para 
uma Coleção Visitável. Os dados analisados permitem dirigir o Projeto 
até um ponto de convergência. Apesar das limitações próprias de um 
Projeto de Mestrado ao nível do aprofundamento duma matéria deste 
tipo, foi possível obter um ensaio conceptual suficientemente detalhado 
que permite ser usado no futuro como base para um Projeto de Imple-
mentação.

 A heterogeneidade dos três capítulos considerados como base 
para a elaboração deste Projeto de Mestrado resultaram de uma sequên-
cia de conhecimentos fundamentais e transversais entre os diferentes ra-
mos que, ao longo do desenvolvimento do estudo, foram tricotando um 
entendimento global acerca do tipo de atuação a levar a cabo para trans-
formar uma Coleção Universitária de Belas Artes em Coleção Visitável. 

CONClUSÃO
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exposição; um cuidado elevado no sistema de regulação de temperatura 
e humidade dada a previsão de um fluxo contínuo de pessoas através 
dos espaços entre as obras; por último, o uso de novas tecnologias digi-
tais de forma a manter cada um dos museus o mais atualizado possível 
numa era de rápida mudança. 

 Segundo ponto a reter: a análise do atual estado da arte nos 
principais museus deste tipo permitiu a definição dos elementos 
fundamentais a serem considerados para o sucesso de uma Co-
leção Visitável.

 Finalmente, foram identificas as necessidades específicas da ins-
tituição e a sua contextualização para que, no final, se possa definir o 
enquadramento mais indicado para o projeto.  Como se trata de uma 
Coleção Universitária, tem caraterísticas próprias inerentes que podem 
ser diferentes dos atuais museus de Arte Contemporânea ou Moderna. 
Isto é, uma coleção universitária acaba por se constituir de uma forma 
completamente distinta à de um museu não universitário, dada a sua 
conceção e finalidade também ser distinta. A compreensão de ter que 
se olhar para as coleções universitárias desde outra perspetiva e com 
um fim distinto leva-nos até ao próximo ponto chave, que é a caracteri-
zação da Coleção da FBAUP.

  A Coleção da FBAUP, desde a sua origem, tem desenvolvido um 
percurso próprio que tem gerado uma perceção em termos de imagem 
de uma instituição ativa e, nessa linha, tem sempre mostrado a sua pre-
tensão de levar mais além o seu conceito de espaço expositivo. Desta 
forma, um passo lógico será o desenvolvimento da sua Coleção como 
Visitável pois permitirá que dois aspetos menos desenvolvidos até ao 
momento sejam levados a cabo: a criação de um espaço de conser-
vação com condições apropriadas e a aproximação da sua coleção a 
estudantes e professores.

 Assim, o Capítulo 3 articula todos os aspetos mencionados ante-
riormente. Para este objetivo, desenvolveu-se uma hipótese conceptual 
tendo como base a análise das necessidades que uma Coleção Visitável 
precisa de colmatar na FBAUP. Esta reflexão levanta questões relativa-
mente aos diferentes aspetos a considerar num projeto deste tipo:

 Por uma parte, os “espaços expositivos”, independentemente da 
sua nomenclatura ao longo dos tempos, foram sofrendo variações no 
modo de interligar obra, exposição e público alvo. A tendência habitual 
parece ter sido um caminho de fechado para aberto -  de privado para 
público. Desde o Studiolo, onde se “expunham” todas as obras em es-
paço privado e com público privado passando, entre outras, pelo Mu-
seu de Arte Moderna, no qual se expõem uma pequena quantidade de 
obras que ficam disponíveis para visita de qualquer pessoa. Finalmente, 
mais recentemente, a aparição cada vez mais recorrente das Coleções 
Visitáveis, onde de novo é possível aceder a todas as obras duma for-
ma similar ao indicado anteriormente mas com uma forma de expor e 
armazenar completamente fora do habitual. O resultado desta análise 
demostra  que a Coleção Visitável é o passo lógico na evolução dos 
modelos de museus – tudo disponível para todos. 

 Primeiro ponto a reter desta conclusão: é a partir desta análise 
histórica que se encontra o que se considera como o modelo mais 
adequado para desenvolver a Coleção da FBAUP.

 Por outro lado, a opção pelo modelo Coleção Visitável como es-
tratégia lógica para o usufruto da Coleção da FBAUP tanto pelos estu-
dantes como pelos visitantes teve, como seguimento, um estudo por-
menorizado de vários espaços expositivos atuais que correspondem à 
tipologia indicada, de onde saíram os três museus considerados como 
os mais paradigmáticos deste modelo. As observações levantadas per-
mitem identificar as necessidades básicas e a forma como foram colma-
tadas para cada caso, sendo as soluções apresentadas aplicadas, em 
caso de mais valia, à futura Coleção Visitável da FBAUP.

 Estes recursos facilitam o processo de uma elaboração de um 
projeto no futuro. Os resultados apresentam dados pertinentes relativa-
mente a esta tipologia: apesar de cada um dos espaços expor um tipo 
de coleção distinta, cada um deles acaba por apresentar uma arquite-
tura baseada na integração e na maior modulação possível dos seus 
espaços, em termos de áreas bem definidos proporcionalmente e com 
outras características refletidas nos projetos de especialidades - isto é, 
criação de espaços icónicos, com propósitos multidisciplinares e ocu-
pacionais, que têm como preocupação a chamada dos visitantes não 
só para ver as obras mas também para usufruir do espaço; um sistema 
de iluminação que segue uma disposição o mais abrangente possível 
e que pode ajudar na mutação futura dos espaços de armazenamento/
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C O l E Ç Ã O   V I S I T Á V E l   D A   F B A U P

3.2.7. Iluminação

· Tendo em conta o desenho dos novos espaços, ponderar 
o tipo de iluminação a adotar (natural e/ou artificial)
· Tendo em conta as várias formas de arte a expor ponderar 
criação de espaços dinâmicos (convencionais/Black Box).

3.2.8. Infraestruturas 
tecnológicas: WEB, 
Apps, comunicação

· Considerar necessidade de criação de nova página WEB.
· Ponderar criação de App associada.
· Definir plano de comunicação exterior.

3.2.9. Normativas

· Ter em conta que o espaço se encontra em Área de Rea-
bilitação Urbana (ARU) do Bonfim
· Ter em consideração o Regulamento para Edifícios Públi-
cos vigente e restante legislação aplicável no desenvolvi-
mento do projeto

3.2.10. Arquitetura + 
Integração arquitetó-
nica na envolvente

· Ter em consideração a Arquitetura histórica do espaço 
característico envolvente como, por exemplo, a memória do 
conceito de Ilha.
· Ter em consideração a necessidade de espaço para lo-
gístico para carga e descarga de equipamento.
· Considerar a necessidade a de acessibilidade desde a 
rua
· Considerar o fluxo de pessoas no espaço público entre os 
terrenos atuais e  os terrenos novos
· Considerar a necessidade de ligação entre edificações
· Definir altura de pé direito tendo em conta as restrições 
envolventes e necessidades das obras na Coleção Visitá-
vel.
· Definir a tipologia de armazenagem para  as obras: Mo-
biliário de Armazenagem (tipo MAS) e/ou Armazém estilo 
Exposição (tipo Schaulager) e/ou Armazenamento misto 
(tipo The DEPOT)

C O l E Ç Ã O   V I S I T Á V E l   D A   F B A U P

3.2.1. Expansão da 
Coleção

· Alocação de espaço físico, no projeto, para expansão 
futura
· Estimativa do número de obras criadas/adquiridas  por 
ano de forma a definir o ponto anterior.
· Considerar crescimento do número de obras ligadas a 
Artes tecnológicas (media-arts). 
· Considerar criação de espaços transformáveis que pos-
sam acomodar a expansão no futuro.

3.2.2. Conservação

· Considerar o uso de novas tecnologias emergentes para 
conservação. 
· Definir a necessidade de um ambiente controlado.
· Ponderar a permeabilidade/transparência para o público 
do espaço de conservação, por motivos didáticos.

3.2.3. Objetivo Edu-
cativo

· Alinhamento de necessidades adicionais junto do Gabine-
te Educativo FBAUP 
· Integração de elementos tecnológicos explicativos
· Integração de elementos analógicos explicativos
· Considerar espaços para Workshops

3.2.4. Programa

· Ter em consideração a análise preliminar dos usos efetua-
da nos Casos de Estudo (Capítulo 1)
· Considerar uma área superior a 50% como área destinada 
à Coleção Visitável

3.2.5. Fluxo de visi-
tantes

· Considerar que a FBAUP já é uma instituição de interesse 
cultural e que aumentará bastante o número de visitantes 
com esta obra.
· Espectro de visitantes a considerar: alunos, grupos esco-
lares, estudantes de outras instituições, grupos culturais e 
turistas.
· Ter em conta a evolução do turismo do Porto teve e consi-
derar dados estatísticos disponíveis pelas entidades públi-
cas e efetuar extrapolação realista do número de visitantes 
futuro do espaço
· Considerar que este novo espaço será incorporado em 
novas rotas culturais da cidade.

3.2.6. Controlo de 
acessos

· Mediante o fluxo previsível analisar a necessidade de 
acesso controlado à Coleção
· De igual forma, considerar eventuais custos de manu-
tenção e necessidade de cobrar entrada a visitantes.
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 Último ponto a reter desta conclusão: apenas se consegue pro-
jetar frutiferamente quando se conhecem a fundo as necessidades. 
Neste caso, é necessário analisar os vários ângulos e definir as 
prioridades de forma a obter uma solução equilibrada e inovadora 
para a nova Coleção da FBAUP. 

 A solução Coleção Visitável, no caso de ser a adotada para a co-
leção da FBAUP, consegue ser, simultaneamente, um regresso ao passado 
no futuro, um modelo único em termos museológicos artísticos nacionais 
e um marco histórico na conceptualização das coleções universitárias – 
completando o triângulo abordado ao longo desta dissertação.
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VISITAS

 Em Janeiro de 2019, durante uma viagem de fim-de-semana a Lon-
dres (cidade onde habitei durante o ano 2016), tive a oportunidade de vi-
sitar três museus, que foram o Victoria & Albert Museum, o Sir John Soane 
Museum (estudado durante o mestrado em Arquitectura) e a Newport Street 
Gallery (obra do estúdio de arquitetura Caruso St John Architects e vence-
dor do prestigioso prémio RIBA em 2016).

 Em este anexo descreverei alguns pormenores e pensamentos en-
quanto circulava pelo Victoria & Albert Museum e o Sir John Soane Museum 
que foram inspiradores e de grande utilidade para o desenvolvimento deste 
Projeto de Dissertação de Mestrado. 

VICTORIA & AlBERT MUSEUM81  |  18 janeiro 2019

 Passando pela entrada subterrânea diretamente a partir da es-
tação de Metro de South Kensington, bairro que um dia deu nome ao 
museu, acedi à cave do museu. A primeira coisa que despertou a minha 
atenção foi a escuridão que se encontrava nas primeiras salas do mu-
seu, nas quais se encontrava instalada uma exposição intitulada Fashio-
ned From Nature82. Embora a minha intenção fosse passar o maior tem-
po possível na área de Cerâmica do museu, dado que apresenta uma 

81 Victoria & Albert Museum
82 Fashioned from Nature

ANEXOS

https://www.vam.ac.uk/
https://www.vam.ac.uk/exhibitions/fashioned-from-nature
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tipologia de Coleção Visitável, a existência de uma grande quantidade 
de elementos - viam-se tanto objetos museológicos como objetos tec-
nológicos que apoiavam as exposições – acabaram por captar a minha 
atenção e levaram-me a visitar os espaços prévios à zona da exposição 
da parte Cerâmica e impediram que fosse diretamente até o sétimo an-
dar.
 A vontade de interação que provocava toda a dinâmica que tin-
ha sido criada para o Museu impactou-me. Existiam muitas réplicas de 
objetos e obras que podiam ser tocadas, experimentadas e até testar 
o funcionamento mecânico de cada objeto. O uso de tecnologia era 
evidente em cada sala e existia pelo menos um computador para dar a 
conhecer as especificações dos objetos da sala - que objeto era, origem 
e data de criação, quem foi o artista, as dimensões, história da peça, 
imagens, etc. Este fato facilitava a interação entre obra e visitante, que 
podia aprofundar os seus conhecimentos sobre alguma peça em espe-
cífico em qualquer momento. Também existiam pequenas Black Boxs 
em determinadas salas onde eram visionados pequenos vídeos docu-
mentais sobre os processos construtivos, história ou funcionalidade dos 
objetos expostos nessas salas; como se elaborou um objeto, como se 
usava na altura e porque foi criado83. Estas caixas eram procedentes de 
uma parceria entre o Museu e um artista audiovisual que tomava como 
referência alguma temática ou objeto exposto no Museu.

 Fica a sensação que, em relação a quantidade de elementos in-
terativos existentes nas salas, o uso de folhas de sala ou informação 
similar foi eliminado. Em todo o percurso até chegar ao sétimo andar 
foi impossível encontrar qualquer documentação escrita para além dos 
cartazes fixos com especificações gerais da sala. 

 O mesmo acontecia na ala dedicada à Coleção de Cerâmica, 
Ceramics Galleries. Ao longo das diferentes salas que, subdivididas* 
por geografia e cronologia, compunham as onze da Coleção Visitável, 
o acesso a informação primária sobre os objetos era feita através de 
etiquetas nas vitrinas onde estes se encontravam. Para obter uma infor-
mação mais pormenorizada existiam dois tipos de livros ou arquivadores 
sob o nome de “Large Text” ou “Label Book” nos quais era possível ler o 
índice dos objetos expostos na sala para localizá-los com mais rapidez.

 Dentro de cada sala também se encontram outros elementos de 
identificação de peças, como computadores, mapas da organização de 

83 V&A X SILVIA WEIDENBACH—VISUAL FEAST

cada sala, dados em cartazes relativamente aos materiais, procedência 
e técnica de criação das obras e áudio-guias.

 Como dado curioso, algumas salas tinham um cartaz especial 
para agradecer à ArtFund84 e a outros doadores, pelo apoio a tais es-
paços. “The V&A would like to thank the ArtFund and all other donors 
and lenders for supporting the acquisition and display of objects in these 
galleries.”

* 
  1. China
  2. Asia & Europe (subdivido em países)
  3. Britain
  4. Britain & Europe
  5. Factory Ceramics
  6. Contemporary Ceramics
  7. Studio Ceramics
  8. Making Ceramics
  9. Architectural Ceramics
  10. World Ceramics
  11. Temporary displays

84 Art Fund
O Art Fund é uma instituição benevolente britânica independente, que arrecada fundos para ajudar 
na aquisição de obras de arte para a nação. Concede doações e atua como um canal para muitos 
presentes e legados, bem como lobby em nome de museus e galerias e seus usuários. 

https://jonemmony.co.uk/projects/silvia-weidenbach-x-victoria-albert-museum/
https://www.artfund.org/
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23. | 24. Imagem interior da Ala de Cerâmica do Victoria & Albert Museum, Londres, 2019

25. | 26. Pormenores para informação na Ala de Cerâmica do Victoria & Albert Museum, Londres,2019 27. Imagem interior da Ala de Cerâmica do Victoria & Albert Museum, Londres, 2019
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SIR JOHN SOANE’S MUSEUM85  |  18 janeiro 2019

 A visita a este museu era realmente significativa para mim por toda a 
expectativa que criei no passado durante o seu estudo. Uma vez chegada 
ao 13 Lincoln’s Inn Fields, o primeiro funcionário disponibiliza um saco de 
plástico transparente para cada visitante onde nos obriga a guardar todos 
nossos pertences, impedindo o uso de tecnologia ou fotografia. 

 Uma vez dentro começa a surpresa. Não existem paredes ou cantos 
isentos de qualquer tipo de peça. De fato, no andar inferior tem, inclusiva-
mente, de se andar com muito cuidado para não se partir nada e podem-se 
encontrar objetos tão antigos como ânforas gregas ou um sarcófago. De 
acordo com um dos funcionários que estavam nas salas, Sir John Soane 
nunca deixou de colecionar e a distribuição dos objetos nas salas está de 
igual forma à que existia quando ele aí morava. 

 O Museu é praticamente carente de sinalética para identificar as 
peças que lá se albergam. Muito poucos objetos possuem etiquetas e os 
que têm contêm poucos dados: nome do objeto, procedência, nome do 
autor, data (alguns). Mas esta pouca identificação não representa nenhum 
problema já que o Museu consegue fazer uma imersão no visitante de tal 
ordem que qualquer pessoa se sente embrenhado por tanta arte; um pe-
queno Síndrome de Stendhal.

 Como curiosidade levada a cabo pelo Arquiteto Sir John Soane, des-
taca-se o uso de pequenos espelhos circulares convexos em cada esquina 
das salas que servem para magnificar o seu espaço. Outro aspeto a res-
salvar é a intenção, por parte do arquiteto, de fazer saber aos seus convi-
dados a orientação de cada sala, como fica patente nos sinais de North, 
South, West ou Oest marcados em cada parede.

 Para além de tudo o comentado anteriormente, houve uma das sa-
las, a Picture Room, que foi construída com um sistema de exposição muito 
peculiar. Era uma sala muito pequena e na entrada um funcionário contava 
o número de pessoas que entravam. As quatro paredes da sala estavam 
cobertas por quadros, alguns maiores e outros menores, mas a o único es-
paço livre eram escassos centímetros entre molduras - parecia uma viagem 
aos primeiros museus existentes em finais do século XVIII. Passados uns 
minutos, o assistente da sala passou um cordão para fechar a sala e quem 

85 Sir John Soane’s Museum | London

estava dentro teve oportunidade de observar um espetáculo diferente. O 
que inicialmente pareciam paredes eram, na realidade, portadas que se 
abriam para mostrar mais pinturas no seu interior. A sala, de uma maneira 
quase camaleónica, foi transformada e as obras que tínhamos à nossa 
frente eram agora outras. Em nenhum lugar do museu se indicava que esta 
ação ia decorrer dentro do Picture Room, nem mesmo no livro de caracte-
rísticas do museu vendido na entrada.

 Esta solução “mágica” fez-me refletir sobre os modelos de exposição 
das coleções visitáveis e confirmar que os Gabinetes de Curiosidades são 
os primogénitos das atuais Coleções Visitáveis. Espaços destinados à ex-
posição e à aprendizagem “aberta” ao público que, no tempo de Sir John 
Soane eram visitados pelos seus alunos de Arquitetura e outras pessoas 
convidadas diretamente pelo Arquiteto.  Hoje em dia as Coleções Visitáveis 
são, em maior medida, espaços abertos para todo o tipo de público.

https://www.soane.org/
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28. Façade da moradia do Arq. Sir John Soane, atual Museu, Londres

29. Imagem do Dome Area, Sir John Soane Museum, Londres

30. Imagem do processo de apertura de Picture Room, Sir John Soane Museum, Londres 31. Imagem do Dome Area publicada em Illustrated London News em 1864
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PlANOS

P.01 - Plano Urbanístico da Área do Bonfim onde se enquadra a Faculdade

P.02 - Plano de situação atual da FBAUP  -  E: 1/1000

P.03 - Plano de demolição dos novos terrenos  -  E: 1/1000

P.04 - Plano de esquemas  -  E: 1/1000

P.05 - Plano esquemático das áreas Rés-do-Chão  -  E: 1/1000

P.06 - Plano esquemático das áreas Primeiro Andar  -  E: 1/1000

P.07 - Cortes  -  E: 1/1000

I.01 -  Infografia em esboço da volumetria da Coleção Visitável desde a Rua Barão  

            São Cosme

I.02 - Infografia em esboço da planta dos edificios propostos

I.03 - Infografia em esboço da volumetria dos edificios propostos

I.04 - Infografia em esboço da volumetria dos edificios propostos
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Plano Urbanístico da Área do Bonfim onde se enquadra a Faculdade

REPRESENTAÇÃO DE ESPAÇOS DEDICADOS À ARTE (crescimento nos últimos anos)
ÁREA QUE OCUPA A FACULDADE ATUAL
NOVOS TERRENOS DA FACULDADE

P.
01
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Plano de situação atual da FBAUP 

IMPLANTAÇAO DA FBAUP

CAMINHOS QUE GERAM FLUXOS ENTRE EDIFICIOS DA FACULDADE
NOVOS TERRENOS DA FACULDADE

P.
02
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Plano de Demolição nos Novos Terrenos

ÁREA DEMOLIDA
EDIFÍCIO DE INTERESSE HISTÓRICO - não demolir e conservar
JARDINS DE INTERESSE HISTÓRICO - conservar

P.
03
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Plano de Esquemas
CONJUNTO DE DIAGRAMAS QUE QUESTIONAM FLUXOS, 
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P.
04
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Cortes

Corte atual

Corte proposta 3.2.10.1

3,30 m desnível

P.
07
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