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Resumo 

 

Esta dissertação analisa a ação de projetar um museu de arte contemporânea em edifícios 

preexistentes. Como tal, recorre à análise de dois casos de estudo que verificam esta realidade: a 

Punta della Dogana, em Veneza, um projeto de Tadao Ando, e a Fondazione Prada, em Milão, um 

projeto do gabinete OMA. 

Com a intenção de identificar os fatores e condicionalismos que afetam o processo de 

reconversão de edifícios preexistentes em museus de arte contemporânea realiza-se uma leitura 

histórica da evolução da instituição museológica e da transformação do espaço que lhe é destinado até 

à atualidade, dando ênfase para o período entre o século XVIII e XX, e terminando com alguns 

exemplos de museus projetados para espaços com anteriores funções que foram objeto de um trabalho 

de reconversão. 

Este tema é pertinente pois uma das respostas arquitetónicas atuais para o museu de arte 

consiste no reuso de edifícios preexistentes que apresentam estruturas de grandes dimensões, sem 

impedimentos espaciais, revelando características favoráveis à exposição da criação contemporânea.  

A análise dos dois casos de estudo traduz as principais condicionantes e limitações existentes 

neste tipo de trabalho, desde imposições legislativas a restrições físicas e patrimoniais. Ainda assim, 

as decisões dos arquitetos demonstram que é possível conciliar arquitetura contemporânea e 

património preexistente, respeitando a história do local e o edificado. 

A comparação entre os dois casos conclui que este tipo de abordagem arquitetónica para 

museus de arte contemporânea pode ser uma estratégia interessante em termos arquitetónicos, 

museológicos e curatoriais.   
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Abstract 

 

The present thesis aims to unveil the process of converting preexisting buildings into 

contemporary art centres and museums using two case studies regarding this approach: Punta della 

Dogana, in Venice, by Tadao Ando, and Fondazione Prada, in Milan, by OMA. 

In order to identify the factors and constraints that end up influencing the architectural process 

described a historical evolution of the museological institution and its correspondent morphology  is 

carried out. This contextualisation initially gives emphasis to the period of time in between the 18th 

century and the 20th century and concludes with some examples of recent conversion projects.  

Nowadays, a current approach to designing art museums is to reuse preexisting buildings, 

preferably flexible structures with big dimensions, easy to adapt to the unpredictability of contemporary 

art’s needs.  

The analysis of the two case studies helps determine the main constrictions regarding this 

process, from legislative limitations to physical and heritage related restrictions. Nevertheless, the 

architects were able to come up with solutions which introduced contemporary architecture into built 

heritage, respecting the site’s history and creating new exhibition spaces.  

From the comparison between these two projects, it is clear that this kind of approach can have 

an interesting outcome in terms of architectural, museological and curatorial solutions.   
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1. Introdução 

Tema  

A presente dissertação investiga a particularidade que é a inserção de um determinado  

programa museológico de arte contemporânea numa preexistência. Como tal, recorreu-se à análise de 

dois projetos de instituições de arte contemporânea, construídos nos últimos 10 anos – a Punta della 

Dogana, projeto de Tadao Ando, em Veneza, e a Fondazione Prada, projeto do OMA, em Milão. 

 

Estado de Arte 

O tema estudado enquadra-se no estudo dos museus de arte moderna e contemporânea e 

foca-se numa abordagem arquitetónica específica, que promove a valorização e a revitalização de um 

património cultural – a reconversão de edifícios. 

Vittorio Lumpagnani (in Lampugnani e Sachs, 1999: 7) intitula os museus de arte 

contemporânea de “(...) sismógrafos da cultura arquitetónica (...)” pela capacidade que apresentam em 

materializar atitudes arquitetónicas e refletir o investimento feito por uma sociedade no património 

cultural. O museu é uma entidade que se multiplica em diferentes dimensões – missão, programa, 

forma, uso, entre outras – que variam e se adaptam às conjunturas que o rodeiam. De acordo com 

Schubert (2009: 11), a subsistência da instituição museológica até aos dias de hoje fica a dever-se à 

sua capacidade de se adaptar às circunstâncias envolventes e espelhar a sociedade onde está inserida.  

No século passado, esta instituição sofreu várias alterações, reflexo das mudanças sociais 

realizadas, que afetaram todas as suas dimensões e mudaram a sua apresentação e a forma como se 

relaciona com o público. Desde então, exemplos de referência fizeram do museu de arte um agente de 

regeneração urbana e social, um dinamizador económico e um ícone urbano. Assim, mais do que ser 

um espaço pedagógico que serve para arquivar e expor arte, atualmente o museu é visto como um 

espaço de consumo de cultura (Schubert, 2009), do qual se espera uma resposta apelativa à procura 

turística local e ao entretenimento do público.  

Estas alterações impulsionaram o investimento feito neste tipo de projetos e enalteceram a 

importância atribuída à imagem arquitetónica do museu. Confrontado com esta realidade, o mundo 

artístico reage de duas formas distintas: os que temem que o objeto arquitetónico ganhe relevância em 

detrimento do conteúdo do museu e domine a arte que expõe; os que, por outro lado, apoiam o 

desenvolvimento independente da sua arquitetura - tal como o arquiteto Peter Eisenman que afirma 

“Architecture should challenge art. We must suppress this view of architecture as a subservient profession”.1 

Perante a pluralidade de projetos desenvolvidos nos últimos anos, pareceu oportuno investigar 

a abordagem arquitetónica que recorre a património preexistente para instalar coleções e exposições 

de arte contemporânea que, por si só, se encontra em constante evolução. Esta área de investigação, 

à semelhança do incremento registado na construção e abertura de novos museus e centros de arte, 

ou na ampliação de antigos espaços museológicos, tem sido particularmente intensa e produtiva. 

Segundo Thierry Greub (in Greub e Greub, 2007: 11), o essencial é que a arquitetura do museu 

de arte, quando inserida num determinado contexto urbano, possibilite o exercício do seu programa e 

contribua para o diálogo entre a arte, a arquitetura e os seus utilizadores (funcionários e visitantes). 

                                                      
1 Citação registada num manifesto de Baselitz G. – Museumarchitektur, Texte und Projekte von Künstlern, 
(Kunsthaus Bregenz: Archiv, Kunst, Architektur, vol.2, Cologne 2000), pp.11-14. 
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Motivação 

A oportunidade de estudar em Veneza, no âmbito do programa de mobilidade ERASMUS, foi 

um incentivo a esta investigação e dissertação, na medida em que a direcionou para o tema da 

reconversão e adaptação de património arquitetónico a novos usos.  

A realização deste documento surge, ainda, como uma oportunidade para aprofundar o 

entendimento relativo a uma área de interesse pessoal - o funcionamento dos museus e os seus 

espaços expositivos.  

Assim, o tema da instalação de um museu de arte contemporânea em edifícios preexistentes 

alia estas duas temáticas e permite complementar os conhecimentos adquiridos durante o percurso 

académico do Mestrado Integrado em Arquitetura.  

 

Objetivos 

A presente dissertação surge na área da História da Arquitetura e o seu principal objetivo foi 

estudar o processo de reconversão de edifícios preexistentes em museus de arte contemporânea. 

Inerente a esta investigação, está também a intenção de compreender os fatores e os 

intervenientes no desenvolvimento de um projeto arquitetónico com vista a espaço museológico. Deste 

modo, considerou-se pertinente que a análise desta temática fosse concretizada em duas leituras: 

• histórica, a partir da evolução do museu de arte, a nível institucional e a nível morfológico; 

• local, que, através dos casos de estudo, analisa a abordagem do arquiteto em relação ao 

património preexistente e ao espaço expositivo. 

A partir das leituras realizadas, pretende-se confrontar as informações recolhidas sobre cada 

caso e comparar as soluções encontradas em cada situação.  

Finalmente, por forma a determinar o impacto deste tipo de intervenções arquitetónicas, 

pretendeu-se identificar, inicialmente, de que forma o plano e o programa museológico condicionam a 

intervenção ao edifício, e vice-versa.  

O fato de não se terem obtido informações rigorosas relativamente aos planos e aos programas 

museológicos respetivos fez com que este ponto não pudesse ser analisado e explorado. 

  

Metodologia   

A presente dissertação assentou na pesquisa bibliográfica que enquadra o desenvolvimento 

do museu, enquanto instituição e como tipologia arquitetónica, e na análise detalhada de dois casos de 

estudo. 

Os critérios de seleção dos projetos a estudar remetem ao período em que as intervenções 

foram realizadas, aos autores responsáveis por cada projeto e, ainda, à proximidade geográfica durante 

a permanência em Itália. Esta última condição possibilitou a recolha de material informativo específico 

de cada caso de estudo e a realização de várias deslocações aos locais eleitos, o que, por sua vez, 

permitiu a melhor compreensão do funcionamento e das vivências obtidas nestes espaços. 

De modo a enquadrar os dois casos selecionados, procedeu-se à recolha e sistematização de 

informação bibliográfica relativa à história e evolução da arquitetura de museus, que foi depois 

confrontada com os dados recolhidos no local.  

O processamento dos dados obtidos, tanto in situ como a posteriori, resultou no preenchimento 

de duas fichas de levantamento, que são apresentadas em anexo, de forma complementar ao corpo 
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de texto da dissertação. Estas fichas são baseadas no modelo da Ficha de Levantamento “Arquitetura 

de Museus e Centros de Arte Contemporânea”, da Tese de Doutoramento de Helena Barranha (2008). 

 

Visitas realizadas no âmbito da dissertação 

                     Altes Museum, Berlim 5 maio 2017 

Castelvecchio, Verona   16 dezembro 2016 

         Centre Pompidou Metz, Metz 30 novembro 2017 

                 Centre Pompidou, Paris 30 outubro 2017 

            Fondazione Prada, Veneza 18 junho 2017 

                         Kunsthal, Roterdão 17 abril 2017 

                  Neues Museum, Berlim 5 maio 2017 

                 Palazzo Grassi, Veneza  6 novembro 2016 

1 maio 2017 

12 maio 2017 

Teatrino di Palazzo Grassi, Veneza 15 novembro 2016 

             

Estrutura  

O presente documento divide-se em quatro capítulos: 1. Introdução; 2. A História e Arquitetura 

dos Museus de Arte entre o século XVIII e o século XX; 3. Casos de Estudo; 4. Notas Conclusivas.   

No capítulo que se segue – capítulo 2, procede-se à sistematização da evolução da instituição 

museológica ao longo do tempo. Posteriormente, revê-se a transformação do espaço museológico 

consagrado à arte, analisando exemplos emblemáticos deste tipo de arquitetura. O final do capítulo 

analisa as abordagens mais recentes na conceção deste tipo de equipamento cultural, focando-se em 

intervenções de revisão ou instalação de programa museológico em edifícios preexistentes.  

No capítulo 3, é feita a análise dos casos de estudo. Para cada um dos projetos procurou-se 

aprofundar conhecimento sobre o trabalho realizado pelos arquitetos responsáveis e as intenções das 

entidades institucionais (clientes). De seguida, apresenta-se o desenvolvimento dos projetos propostos 

por cada ateliê, as alterações que sofreram e a concretização dos trabalhos em obra. Por fim, procede-

se à análise do funcionamento atual de cada um dos espaços e à comparação entre os dois casos de 

estudo. 

No capítulo 4, reveem-se os fatores que influenciam a conceção de um museu e as principais 

circunstâncias que condicionaram, especificamente, os projetos estudados. Neste último capítulo, 

reflete-se ainda sobre as abordagens assumidas por cada arquiteto e a forma como refletem soluções 

aplicáveis a outros campos da arquitetura e intervenção em património arquitetónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Prada, Milão 14 janeiro 2017 

 28 junho 2017     

 5 março 2018 

  

Punta della Dogana, Veneza 17 novembro 2016 

 26 abril 2017           

 1 maio 2017 

 12 maio 2017           

 12 julho 2017 
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2. A História e Arquitetura dos Museus de Arte entre o século XVIII e o século XX 

2.1. Introdução  

A instituição museológica surgiu com o objetivo de proteger e estudar os objetos a seu cargo – 

testemunhos do passado, de valor patrimonial, histórico, cultural, mas também de interesse ideológico 

e académico (Schubert, 2009: 125). A evolução da sociedade, em termos de necessidades e desejos, 

acabou por conduzir ao desenvolvimento da filosofia e da morfologia deste tipo de instituição. Na sua 

definição mais recente, estabelecida em 20072 pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM – 

verifica-se a alteração significativa do propósito do museu, sendo este descrito como: 

 

“(...) a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which 
acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity 
and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.”  

 

Ou seja, uma instituição aberta ao público, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 

que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe património tangível e intangível da humanidade, 

com propósitos educacionais e lúdicos.  

Constata-se, assim, que o museu tem vindo a modificar-se, bem como a sua missão, 

aumentando em complexidade, assumindo a comunicação e a educação como central na sua 

programação. 

No entender de Brawne (1968: 7), o museu, enquanto meio de comunicação, tem uma vantagem 

sobre outros meios de comunicação de massas – faculta a apresentação e o contacto com o objeto 

original. Sendo uma das dimensões do museu o lugar físico onde se estabelece a relação entre o 

público e as obras, o reconhecimento e o usufruto desta mais-valia, quer a nível da construção do 

espaço, quer a nível da disposição dos objetos, tem inerente a experiência do visitante. É por isso 

importante perceber que o contexto dado a uma obra que se encontra exposta influencia a perceção 

do observador. Assim sendo, o espaço onde se insere o programa museológico e a forma como este 

interage com o público são fatores determinantes da prática museal. Tal como Oechslin (in Greub e 

Greub, 2007: 6) questiona “Por que razão não se alteraria a perceção da arte em consequência das 

formas do museu e vice-versa?”. 

Assim, estabelece-se uma relação entre “conteúdo exposto” e “espaço contentor”. A importância 

dada ao imóvel onde se instala o programa museológico reflete a relação de uma sociedade com a sua 

cultura e património, bem como o investimento que esta está disposta a fazer nestes mesmo 

parâmetros. Este é um tema debatido atualmente entre arquitetos, artistas e curadores: de que modo 

deve a arquitetura servir a arte que expõe? Para o artista alemão Markus Lüpertz, a arquitetura de um 

museu deve ter a humildade de permitir a autonomia da arte no seu interior sem tentar competir com 

ela, nem a explorar como mera decoração (in Lampugnani e Sachs, 1999: 15). Contudo, as opiniões 

diferem e hoje em dia existe um amplo espetro de respostas e abordagens relativamente à relação 

entre o edifício e o que é exposto no seu interior.   

Verifica-se ainda uma variedade de instituições museológicas existentes que cobrem os mais 

diversos conteúdos, desde ciências, design, história, arquitetura, entre tantos outros. Demonstra-se, 

por isso, relevante definir o conteúdo expositivo em estudo – arte contemporânea.  

                                                      
2 ICOM (2007) ICOM Statutes – ICOM Internal Rules and Regulations, art.3 para. 1. Vienna, 2007. Disponível em: 
http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ [acedido em novembro 2017] 
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Arte contemporânea, de acordo com Barranha (2008: 36), compreende o que tem sido feito nas 

áreas de belas artes, artes aplicadas e artes performativas a partir da segunda metade do século XX 

até aos dias de hoje. De acordo com David Hopkins (cit. in. Barranha, 2008: 36), é a Segunda Guerra 

Mundial a situação que marca o seu início. A mesma autora define ainda, historicamente, arte moderna 

como a arte que foi realizada entre a segunda metade do século XIX e meados do século XX. Porém, 

é comum que os museus de arte moderna – como o Museum of Modern Art, em Nova Iorque – e os 

museus ou centros de arte contemporânea desenvolvam uma programação que abrange os dois 

períodos históricos, dada a continuidade e as relações entre autores, movimentos e estilos. 

 

2.2. Evolução da instituição museológica   

A etimologia da palavra Museu vem da Grécia Antiga onde a palavra mouseîon significava lugar 

consagrado às musas, acabando por traduzir-se na construção de templos dedicados às artes.  

Na obra “The British Museum: a Case-study in Architectural Politics” (1972), Crook defende que 

o museu moderno resulta da combinação do Humanismo do Renascimento, do Iluminismo do século 

XVIII e da Democracia do século XIX. Durante o Renascimento, viveu-se uma época de fascínio pela 

Antiguidade Clássica e pelo colecionismo privado o que fez com que as coleções e arquivos de 

curiosidades começassem a ganhar corpo refletindo o poder dos seus detentores, das quais as mais 

importantes concentravam-se na área da Península Itálica3 e subsistem até aos dias de hoje.  

No entender de Crook (1973: 24), a visão renascentista de valorização do antigo foi crucial para 

introduzir sentido de perspetiva histórica na formulação do museu. Porém, a história do museu 

enquanto instituição independente é mais recente e, de acordo com Schubert (2009: 17), tem início 

com a criação do British Museum. 

Antes do British Museum ter aberto em 1759, as entidades museológicas existentes, quer 

coleções privadas tornadas públicas, quer jardins botânicos, estavam na sua maioria associadas a 

universidades4 (Crook, 1973: 37). Em meados do século XVIII, o Estado Inglês adquiriu três coleções 

privadas e o Parlamento decidiu estabelecer um museu nacional que as acolhesse e onde mais se 

pudessem reunir. Vários projetos de arquitetura viriam a ser concebidos e apresentados para este novo 

tipo de edifício (Crook, 1973: 49), no entanto, devido ao estado da economia britânica, nenhum deles 

foi aceite. Assim, foi decidido que o museu deveria ser instalado num edifício já existente – a Montagu 

House, em Bloomsbury [Fig. 1]. Esta viria a ser a primeira casa do British Museum. Conforme Schubert 

(2009: 18) conclui, a prioridade do Museu Britânico durante o século XVIII não era servir o público, mas 

sim criar um espaço para reunir e proteger as obras guardadas. Como tal, inicialmente o acesso ao 

museu era restrito, sendo necessário apresentar credenciais e esperar pela aprovação para o visitar. 

Já em França, apesar do diretor geral dos palácios reais de Luis XVI, ter mostrado interesse em 

tornar público o acesso à coleção de arte da família real, tal só se concretizou após a Revolução 

Francesa, como Schubert (2009: 18) descreve. Apenas passados nove dias da queda do regime 

absolutista, a 10 de agosto de 1792, estava a ser publicado um decreto para transformar o antigo 

                                                      
3 J. M. Crook nos seus estudos menciona os Medici, de Florença, os Este, de Ferrara e os Montefeltro, de Urbino 
e Gubbio, entre as famílias italianas com as maiores coleções de arte do século XV.  
A este respeito, ver: Crook, J. M., I: The Idea of a Museum. The British Museum – a case-study in architectural 
politics. 2nd Edition. Middlesex: Pelican Books, 1973, pp.22-31 
4 Um dos primeiros museus universitários a surgir foi o Ashmolean Museum, em Inglaterra. Fundado em 1683,  
pertencia à Universidade de Oxford e apresentava a coleção privada do antiquário inglês Elias Ashmole da qual 
faziam parte retratos e objetos curiosos. 
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palácio real – Palais du Louvre – num museu público. A abertura do edifício enquanto museu tornava-

se assim um símbolo da Revolução Francesa, espelhando o espírito do Iluminismo e os ideais de 

Igualdade, Fraternidade e Liberdade. Nas palavras do mesmo autor: “Education and enlightenment 

were no longer limited to a priviledged handful but were on offer to anybody who chose to enter the 

former royal palace”. Um ano após a revolução, o museu abriu efetivamente ao público [Fig. 2]. 

 

      

Figura 1 - Ilustração da Montagu House em Great 
Russel Street, 1728. Impressão feita por Sutton 

Nicholls. 

  

Figura 2 - Ilustração de um dos pátios do Louvre, 
Paris, 1828. Desenho de A. Pugin e gravura de 

E.I.Roberts. 

 

Nos finais do século XVIII e inícios do século XIX, a instituição museológica em Inglaterra acabou 

por também adquirir um papel político. A crescente industrialização e a deterioração da qualidade de vida 

da sociedade inglesa levou filósofos e políticos a promover a ideia das instituições culturais, como 

museus e bibliotecas, serem instrumentos essenciais para uma vida saudável numa sociedade 

democrática5, incentivando a frequência destes locais. Tony Bennett, na obra “The Birth of the Museum 

– history, theory, potilics” (1997), refere o reforço da imagem do museu como um serviço público para a 

população e realça os benefícios que esta estratégia tinha para o controlo da população e do seu 

comportamento.  

Em meados do século XIX verifica-se uma nova alteração no propósito da instituição museológica 

com a conceção do South Kensington Museum6, em Londres, devido à sua clara orientação pedagógica 

e a um reforço das medidas de acessibilidade. De acordo com Bennett (1997: 70), a missão deste museu 

era educar e inspirar a população, em especial os empresários, as classes trabalhadoras e os 

estudantes, relativamente ao que era considerado “bom design” de forma a desenvolver as artes 

aplicadas e a produção industrial inglesa. O horário de abertura procurava facilitar ao máximo o acesso 

a este público, sendo alargado para além do horário de trabalho fabril. A estratégia provou ter sucesso e 

                                                      
5 O escritor Thomas Greenwood comparava, em 1888, a importância de museus e bibliotecas públicas para a 
saúde mental e moral dos cidadãos ao saneamento e fornecimento de água e luz nas ruas para o conforto e saúde 
física. Planos urbanísticos elaborados durante este século incluiam frequentemente instituições culturais, como 
museus, para beneficiar os espaços públicos. 
Esta questão é abordada por Bennett, T. (1997), History and Theory: The Formation of the Museum, The Birth of 
the Museum – history, theory, politics. 3rd Edition. London: Routledge, pp.18-22 
6 Fundado originalmente como Museum of Manufactures, em 1852, a maioria da sua coleção vinha da Grande 
Exposição das Indústrias de todas as Nações, realizada em Londres, em 1851. O museu adoptou o nome de South 
Kensington em 1857 e atualmente é designado por Victoria & Albert Museum como homenagem aos reis que 
promoveram a sua construção. Disponível em: https://www.vam.ac.uk/articles/building-the-museum. 
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cedo também outros museus apostaram em sistemas inovadores de iluminação a gás7, de modo a 

prolongarem o horário de abertura. 

Também no que concerne a estruturação das coleções dentro das instituições museológicas, o 

South Kensington foi uma referência pois afirmava que o seu foco e a sua coleção se cingiam às artes 

aplicadas (Bennett, 1997: 43), organizando o seu acervo dividindo-o por materiais, técnicas e períodos 

históricos. 

De modo a compreender a dinâmica de evolução da instituição museológica é necessário ter em 

consideração os marcos históricos do século XIX. O panorama político da Europa continental é definido 

pela ascensão e queda de grandes impérios e a luta pelo domínio comercial, territorial e cultural. As 

grandes potências europeias coloniais realizaram várias expedições, explorando os recursos e a 

propriedade cultural dos povos ocupados. Vários artefactos de valor histórico e artístico foram, nesta 

época, trazidos para a Europa, enriquecendo as coleções privadas e os grandes museus nacionais, tal 

como sucedeu com Napoleão I no início do século. As Invasões Francesas resultaram em saqueamentos 

e pilhagens que, a longo prazo, contribuíram para que o acervo do Louvre seja hoje constituído por obras 

oriundas de todo o mundo. Durante este período estabeleceu-se uma associação muito forte entre a 

instituição museológica e imperialismo uma vez que os espólios museológicos dos grandes impérios 

cresceram devido à apropriação dos bens de outros povos (Schubert, 2009: 23). Ainda hoje, esta é uma 

questão política internacional, com alguns países a continuarem a reivindicar obras que foram 

descobertas ou retiradas dos seus territórios, pelo seu valor nacional e histórico8.  

O fim do século é caracterizado pelo emergir do Império Alemão que rapidamente se expandiu 

pelo norte da Europa e fez Berlim destacar-se como centro de influencia política e cultural. Com efeito, o 

Império Alemão concentrou nesta cidade obras de arte e peças históricas de muitas outras civilizações: 

“(...) there was not a civilisation or period in the history of man that was not represented in the German 

capital.”, descreve Schubert (2009: 30).  

Neste contexto, ganha importância a ilha dos Museus, em Berlim – Museumsinsel – que teve 

como ponto de partida o convite da construção do Altes Museum, em 1822, pelo monarca Friedrich 

Wilhelm III, da Prússia, ao arquiteto Karl F. Schinkel9. O Rei Friedrich Wilhelm IV continuou o legado do 

seu antecessor aprovando a construção de mais museus para a zona norte da ilha no rio Spree 

designando-a como “(...) futuro ‘santuário das artes e das ciências.” (Lepik in Greub e Greub, 2007: 150). 

Este conjunto museológico acabou por se tornar uma referência de museologia e curadoria para as 

instituições que o procederam, conforme afirma Schubert (2009: 34). 

                                                      
7 Devido à grande afluência ao South Kensington Museum também o British Museum, em 1883, decidiu investir na 
iluminação artificial das galerias de modo a estar aberto durante a tarde. Outra novidade do South Kensington era a 
existência de uma cafetaria dentro do espaço do museu para usufruto dos visitantes.  
8 A Pedra de Rosetta faz parte da coleção do British Museum desde 1802. Este foi um dos vários artefactos trazidos 
no início do século XIX do Egito para a Europa. Também os mármores do Partenon, que foram vendidos ao Estado 
Inglês, em 1816, pelo embaixador inglês no Império Otomano, Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin, fazem, atualmente, 
parte do British Museum. Estes são dois exemplos de séries de aquisições que têm sido continuamente contestadas 
pelos Estados dos seus países originários a grandes museus na Europa. Quer a UNESCO, quer o ICOMOS, bem 
como a Comissão Europeia, têm tentado facilitar o diálogo entre os estados e os museus.  
9 Ao museu desenhado por Schinkel, seguiram-se o Neues Museum (1843-55), a Nationalgalerie (atualmente 
designada por Alte Nationalgalerie, de 1852-62), o Kaiser Friedrich-Museum (de 1897-1904, depois batizado de 
Bode-Museum) e o Pergamonmuseum (1907-1930). Os estudos que levaram à construção do Altes Museum serão 
analisados no próximo subcapítulo. 
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Com o dealbar do século XX chegou uma contestação à instituição museológica por parte de 

movimentos artísticos e literários de vanguarda. O Movimento Futurista10, por exemplo, condenava a 

admiração pelo passado, equiparando os museus a cemitérios e dormitórios públicos, culpando-os pela 

limitação da criatividade dos artistas. No entanto, o decorrer do século veio contrariar a visão futurista, 

como é descrito por Vittorio Lampugnani (in Lampugnani e Sachs, 1999: 11): “Como reação ao choque 

da modernização e ao susto de duas guerras mundiais altamente mecanizadas, assistiu-se a um retorno 

progressivo aos valores de um passado ideal”. 

Entretanto, o clima de instabilidade vivido no continente europeu durante os anos 1920-1940 fez 

com que o foco cultural mudasse da Europa para os Estados Unidos da América. Exemplo disso foi a 

abertura de um museu dedicado especificamente à arte moderna – Museum of Modern Art (MoMA) – em 

Nova Iorque, em 1929. Schubert (2009: 45) defende a inovação deste museu comparativamente a tudo 

o que já tinha sido feito, desde a sua localização ao seu conteúdo e filosofia. O MoMA ocupava 

originalmente um edifício de usos mistos e exibia desde pintura a fotografia, passando por design 

industrial e arquitetura, atribuindo igual importância às artes plásticas e às artes comerciais. Alfred Barr, 

o seu diretor-fundador, pretendia fazer do MoMA [Fig. 3] um museu com um discurso didático. Na sua 

visão, o museu devia ser um espaço de debate, de crítica e de educação e, por isso, devia estar em 

constante atualização. O programa revolucionário de Barr consistia em renovar as obras de arte em 

exposição de forma a, continuamente, apresentar novos temas ao público. Também Anson Goodyear 

(cit. in. Staniszewski, 1998: 291), o primeiro presidente do MoMA, defendia que a arte exposta no museu 

devia ser atualizada e a sua permanência comparável ao fluxo da água de um rio. Porém, esta ideologia 

não era igualmente aceite por todos. Um comentário atribuído a Gertrude Stein refletia as reticências 

existentes relativamente a um museu de arte moderna e à posição a tomar quando a sua coleção 

deixasse de o ser: “One could either be modern or a museum but not both simultaneously (...)” (cit. in. 

Schubert, 2009: 47). 

 

 

Figura 3 - O MoMA expandiu-se para o nº 11 west 53rd street, em Nova Iorque, a 
quarta localização desde a abertura em 1929. Fotografia de Andreas Feininger, 1939. 

 

Na Europa, durante o período do pós-Segunda Guerra, a reconstrução de museus não foi uma 

prioridade. Citando novamente Schubert (2009: 39), a cultura, de um modo geral, bem como a liberdade 

                                                      
10 Indica-se a leitura do manifesto Futurista de Filippo Marinetti publicado, primeiro, e de forma parcial, como prefácio 
numa das suas obras de poesia, e depois no jornal italiano Gazzetta dell’Emilia. Marinetti, F.– “Manifesto del 
Futurismo”. Gazzetta dell'Emilia, Bologna, 5 de fevereiro de 1909. Disponível em: 
 https://comaarte.files.wordpress.com/2013/06/manifesto-do-futurismo.pdf [acedido em set. 2017] 
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de expressão e a expressividade artística passaram a ser consideradas entidades “(...) exceedingly 

vulnerable and required special protection (...)”. Consequentemente, foram fundados órgãos 

internacionais de preservação da paz e de proteção de património cultural como a UNESCO, o ICOMOS 

e o ICOM11. Passado cerca de duas décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa, num 

outro contexto político e financeiro, voltou a investir em equipamentos culturais.  

Nos anos 70, a afirmação da cultura de entretenimento e lazer, combinada com as revoltas sociais 

da década anterior, levou a uma inevitável reforma das instituições museológicas e a um novo 

investimento nestes estabelecimentos. À semelhança do início do século XIX e início do século XX, mais 

uma vez a função das instituições culturais era questionada. Como Schubert (2009: 57) documenta, 

questionava-se quem é que a instituição deveria servir e qual o conteúdo a apresentar. Neste contexto, 

vários são os autores, artistas e arquitetos que apontam a construção do Centro Georges Pompidou, em 

Paris, como uma possível resposta a estas questões e um ponto de viragem na história dos museus 

modernos12. 

Em 1969, Georges Pompidou, então Presidente da República Francesa, anunciava a construção 

de um centro cultural numa zona desprestigiada de Paris como resposta ao ambiente revolucionário que 

ainda se fazia sentir na cidade desde a revolução de maio de 1968. No ano seguinte, o projeto vencedor 

apresentava o centro como um espaço de entretenimento e de difusão de informação. Um edifício que, 

para além de museu de arte moderna, seria um de centro de arte contemporânea com uma biblioteca 

pública, galerias de exposição, auditórios e cinemas – uma máquina de produção cultural13. 

Com o sucesso público e a influência do Centro Pompidou, os políticos passaram a reconhecer o 

efeito revitalizador das entidades culturais em zonas negligenciadas de uma cidade. A localização do 

museu passou a ser cuidadosamente considerada em planos urbanísticos e usada como argumento para 

novos projetos devido aos seus efeitos sociais e económicos. A construção do museu Guggenheim em 

Bilbau, concluído em 1997, confirmou o que o Centro Pompidou já tinha demonstrado, adquirindo um 

alcance ainda maior enquanto agente dinamizador não só de uma zona da cidade, mas da região de um 

                                                      
11 Com o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945, foi proposta a construção de uma organização que promovesse uma 
cultura de paz de modo a impedir uma nova guerra. Assim, nasce a UNESCO que hoje trabalha para promover o 
diálogo intercultural pacífico através do desenvolvimento da educação, ciência, cultura, comunicação e informação. 
A UNESCO deu origem, em 1964, ao ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios -  que promove a 
conservação, protecção e valorização de monumentos, centros urbanos e sítios, conforme os princípios consagrados 
na Carta Internacional para a Conservação e Restauro de Monumentos e Sitíos, concebida na ocasião do Segundo 
Congresso de Arquitectos e Especialistas em Edifícios Históricos, em 1964, Veneza.  
A ideia de formar um conselho internacional de museus veio de Chauncey J. Hamlin que conseguiu reunir 
museologistas de todo o mundo para fundar oficialmente o ICOM, no final de 1946. Atualmente, esta instituição 
trabalha em conjunto com outras organizações, como a UNESCO, na proteção de património tangível e intangível 
de modo a promover a uniformização de regulamentos e condições de museus em todo o mundo. Propõe-se a 
consulta dos websites da UNESCO, ICOMOS e ICOM, presentes na bibliografia. 
12 Suzanne Greub e Thierry Greub (2007: 2) apontam a abertura do Centro Pompidou como evento-chave que lançou 
a corrente de construção de museus que se observou desde 1970 até à nossa actualidade. Também Schubert (2009: 
65) afirma que desde a construção do Centro tornou-se impossível acompanhar a evolução dos museus de forma 
linear. 
13 Esta expressão foi atribuída ao Centro por várias pessoas, tendo início com a própria descrição de Rogers e Piano 
do projeto: “(...) a construção de um edifício que dê lugar à informação, à diversão e à cultura, uma espécie de 
máquina, (...)”. Variações da expressão, bem como a citação apresentada, podem ser lidas no artigo: 
Luke, B. (2017) - “The art machine: the Centre Pompidou at 40”. The Art Newspaper, [Online]  
Disponível em: 
https://www.theartnewspaper.com/feature/the-art-machine-the-centre-pompidou-at-40 [acedido em set. 2017] 
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país. O “efeito Bilbau”14 (Greub e Greub, 2007: 3) corresponde à transformação urbana e económica 

gerada pela construção de um equipamento cultural. 

Apesar de Conn (2010: 17) defender que: “(...) to ask museums to solve our political and economic 

problems is to set them up for failure and to set us (the visitor) up for inevitable disappointment”, o recurso 

a museus como promotores económicos para uma cidade ou uma região é um tema ainda controverso, 

sobre o qual as opiniões divergem.  

De qualquer modo, o reconhecimento do impacto de uma instituição museológica fez com que o 

interesse por este tipo de edifício aumentasse. Na obra “Museus para o Novo Milénio – Conceitos, 

Projectos, Edifícios” (1999) observa-se a notável “explosão” de museus, no final do século XX, 

confirmando que o museu tornara-se, então, o tipo de construção mais relevante em termos coletivos, 

intitulando-os de “(...) catedrais do nosso tempo (...)” (Lampugnani e Sachs, 1999: 12). Os museus 

adquiriram o estatuto de símbolos nacionais e marcos urbanos. Por este mesmo motivo, Schubert (2009: 

122) observa que o museu passou a ser das encomendas mais desejadas por ateliês de arquitetura, por 

lhes trazer grande visibilidade.  

Porém, é cada vez mais exigido ao responsável por este tipo de projetos responder aos requisitos 

de vários intervenientes, desde investidores, curadores e artistas à comunidade local, ao público em 

geral e até aos agentes políticos. Assim, o programa museológico e o projeto de arquitetura requerem 

uma série de valências, tais como restaurantes/cafetarias, auditórios, lojas e livrarias, revelando um cariz 

mais social. Estas novas competências manifestam mudanças na forma como a instituição museológica 

vê o seu público e vice-versa. Contudo, alguns autores apelam às instituições museológicas para não 

considerarem o visitante como um mero consumidor e para que mantenham uma postura crítica perante 

o material que apresentam. Já em 1999, Vittorio Lampugnani alertava para a crescente conversão dos 

museus em fontes de entretenimento consumível e também Karsten Schubert, ao rever a sua obra “The 

Curator’s Egg”, uma década após a sua primeira publicação (2009) lamentou o fato de muitas instituições 

museológicas esquecerem a vertente pedagógica, privilegiando antes a quantidade de visitantes.  

Concordante com estes autores, Barranha (2008: 20) afirma que “(...) os museus transformaram-

se, assim, directa ou indirectamente, em produtos de uma indústria turístico-cultural (...)”. É de notar que 

a instituição museológica se integrou na sociedade de consumo e na cultura de massas durante o último 

quartel do século XX, não se limitando a ter uma coleção física, mas também uma presença virtual e 

procurando abranger cada vez mais património intangível.  

O museu digital é hoje em dia uma realidade conseguida através da internet, que chega a ter já 

uma programação independente do museu físico. A internet pode ser vista como a realização da visão 

do “Le Musée Imaginaire”, de André Malraux (1947); o museu sem paredes, onde se pode ter acesso a 

uma coletânea de obras de arte e informações sobre as mesmas, num único lugar, ainda que não seja 

um espaço físico. 

                                                      
14 O ‘efeito Bilbau’ é caso de estudo para vários autores do século XXI. The New York Times refere que o museu 
gerou 219 milhões de dolares para a comunidade local e 35 milhões em impostos no seu primeiro ano de 
funcionamento. Num outro artigo do mesmo jornal, o ‘efeito Bilbau’ é descrito como o esforço de qualquer cidade de 
reformar-se da Era Industrial e tornar-se uma atração turística ao investir, seriamente, na promoção e divulgação de 
arte. Sugere-se a consulta dos artigos referidos, respetivamente: 
Blumenthal, R.; Vogel, C. (1998) – “Guggenheim Plans a Branch At the Hudson”. The New York Times, [Online] 
Disponível em: http://www.nytimes.com/1998/11/19/nyregion/guggenheim-plans-a-branch-at-the-hudson.html 
[acedido em ago. 2017] e  
Abend, L (2010) - “In Bilbao, It’s Not Just the Museum”. The New York Times, [Online] Disponível em: 
http://www.nytimes.com/2010/10/10/travel/10Choice.html [acedido em set. 2017]  
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Outra tendência que surgiu no meio museal no final do século XX foi o franchise de instituições – 

apelidado por Schubert (2009: 119) como síndrome McDonalds – iniciou-se com uma estratégia 

económica do Guggenheim de projetar uma rede internacional de instituições-satélite, assumindo-se o 

museu enquanto uma marca que pretende difundir a “experiência museal” para outras cidades e países. 

Em 1997, o Guggenheim estava presente nos Estados Unidos da América, em Itália, em Espanha e na 

Alemanha. Pouco tempo depois, outros grandes museus seguiram esta estratégia: o Centre Pompidou 

Metz [Fig. 5] abriu em 2010, apresentando-se como um “(...) cultural decentralisation project.”15 do seu 

homónimo na capital francesa [Fig. 4] e, mais recentemente, no final de 2017, deu-se a inauguração do 

Musée Louvre Abu Dhabi que resulta de um diálogo cultural entre França e os Emirados Estados 

Unidos16.  

                

  

2.3. Principais momentos da arquitetura de museus de arte 

No que toca à arquitetura de museus, mais especificamente, aos equipamentos destinados à 

arte moderna e contemporânea, é necessário entender que o desenvolvimento da resposta formal dada 

a esta temática não se deu de forma linear, dependendo de diversos fatores. O planeamento de um 

museu de arte está correlacionado com a sua missão e o seu propósito, bem como com os recursos que 

tem disponível para o seu desenvolvimento. Segundo a obra “Manual of Museum Planning: Sustainable 

Space, Facilities, and Operations” (Lord et al., 2012), a realização do plano matriz das instalações 

necessárias e do projeto arquitetónico de um museu decorre do plano estratégico institucional ter sido 

estabelecido, com a visão e os objetivos a alcançar pela instituição.  

Historicamente, compreende-se que, inicialmente, os edifícios foram sofrendo adaptações de 

modo a responderem às necessidades dos utentes, das coleções do museu e das estratégias ideológicas 

estabelecidas – sejam estas políticas, educacionais ou lúdicas. Acresce ainda que o estilo de arte 

apresentado e as correntes arquitetónicas de cada época contribuem para a ampla variedade formal 

existente.   

                                                      
15 Na missão da instituição, o Centre Pompidou Metz afirma-se enquanto uma instituição irmã do centro de Paris, 
funcionando de forma independente. Disponível em: https://www.centrepompidou-metz.fr/en/about-us [acedido em 
dez. 2017] 
16 O acordo entre os dois países está documentado no site da República Francesa, de onde foi retirada a citação, 
sem autor. O projecto de arquitectura para o Louvre Abu Dhabi foi desenvolvido pelo ateliê de Jean Nouvel e teve 
início em 2006. Disponível em: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/united-arab-
emirates/events/article/united-arab-emirates-inauguration-of-the-louvre-abu-dhabi-11-11-17 [acedido em dez. 2017] 

Figura 4 –  Fachada principal do Centre Pompidou 
em Paris, completado em 1977. 

Figura 5 –  Centre Pompidou Metz no norte de 
França, um projeto de 2010 de Shigeru Ban e Jean 

de Gastines. 
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Apesar de não existir uma fórmula única para a construção destes espaços é possível apontar 

casos de referência que exerceram um impacto significativo, desde edifícios preexistentes que foram 

adaptados para a exibição de obras de arte a projetos construídos de raiz que se mostraram relevantes 

e inovadores. 

Stanislaus von Moos (in Lampugnani e Sachs, 1999: 18), indica a galleria como a forma 

arquitetónica mais influente da tipologia da arquitetura de museus. O conceito de “galeria” surge 

originalmente da adaptação de galerias renascentistas enquanto espaço para expor arte. Bennett (1997: 

24) acrescenta ainda que a génese da configuração clássica de um museu surge também com os 

gabinetes de curiosidades17 no século XVI. Morfologicamente falando, a galeria surgiu como extensão 

de um edifício que procurava ligar-se a outro. Nomeadamente, a galeria dos Uffizi [Fig.6] surgiu, como 

uma longa passagem que unia o Palazzo Vecchio ao Palazzo Pitti18. Por outro lado, os gabinetes de 

curiosidades consistiam em salas existentes em residências nobres onde coleções privadas de objetos 

de diversas naturezas eram dispostas em superfícies e vitrines. Estes espaços não eram construídos 

com a intenção de expor arte, contudo, de acordo com Crook (1973: 26), as obras eram parte integrante 

da sua decoração e apresentavam-se como demonstrações da riqueza e poder dos proprietários, que aí 

mostravam as suas coleções privadas.   

 

 

Figura 6 – Planta da Galeria dos Uffizi, incluíndo legenda das estátuas dispostas na extensão das galerias. 
Gravura realizada para o Itenerário descritivo, histórico e artístico de Itália e Sicília, de A. J. Du Pays, 1855 

 

Naturalmente, os primeiros museus modernos foram instalar-se em circunstâncias arquitetónicas 

já conhecidas para a exposição de arte: palácios de famílias abastadas ou pertencentes ao Estado 

convertidos para este novo propósito. 

No virar do século XVIII para o século XIX, o propósito das novas instituições museológicas 

passavam por uma afirmação dos Estados e por isso os estudos e projetos feitos por arquitetos e teóricos 

para construções de raiz procuravam refletir a ideia do museu como um lugar de maior acessibilidade.    

Um dos primeiros projetos arquitetónicos construídos de raíz para este efeito é desenhado por 

Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), quando, em 1822, o rei da Prússia decide construir o projeto de um 

museu real (atualmente denominado por Altes Museum). O arquiteto apresentou a proposta de um 

                                                      
17 Este tipo de salas, multiplicaram-se no século XVI. Tornaram-se célebres os termos alemães Kunstkabinett, 
Wunderkammer e outras variedades, consoante o tipo de objetos colecionados.  Sobre este tópico ler: Crook, J. M.,  
The British Museum – a case-study in architectural politics. 2nd Edition. Middlesex: Pelican Books, 1973, pp.26-29 
18 O projecto do arquiteto Giorgio Vasari, conhecido como Corredor Vasariano, consistia na conceção de uma 
passagem entre os aposentos da família Medici, no palácio Pitti, e o governo, no Palazzo Vecchio, de modo a que 
Francesco I Medici pudesse atravessar a cidade, sem se expor.  
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edifício neoclássico, baseado nos estudos arquitetónicos para edifícios públicos do arquiteto e teórico de 

século XIX, J. N. L. Durand (1760 - 1834), com capacidade de receber grandes quantidades de pessoas 

e de expor a coleção real em espaços adequados à contemplação e à aprendizagem de arte19. A 

implantação escolhida para o imóvel revelava a importância dada a este projeto, uma vez que o museu 

rematava o lado norte dos jardins do Palácio Real – KoniglSchloss – ladeados a este pela Catedral de 

Berlim – Berliner Dom – e a oeste pelo Arsenal da cidade – Zeughaus. 

O museu era composto por um único corpo, de exterior coeso, com uma fachada principal 

formada por uma colunata monumental de ordem jónica, por onde seria efetuada a entrada do público. 

Uma segunda fila de colunas repetia-se entre a entrada e o átrio principal permitindo a fusão do espaço 

exterior com o espaço interior, tornando o museu a continuação do espaço público [Fig. 7]. A estrutura 

suportava dois andares expositivos de organização simétrica, com galerias que contornavam dois pátios 

interiores e um átrio circular central. Este último espaço de duplo pé-direito era inspirado no Panteão de 

Roma, rematado por uma cúpula com um óculo que permitia a entrada de luz natural e que, tal como os 

restantes espaços do piso inferior, era dedicado a esculturas clássicas [Fig. 8]. Já no piso superior, 

paredes divisórias separavam as galerias de modo a criarem salas mais pequenas para a melhor 

observação e o estudo das peças expostas, como pinturas, gravuras e desenhos. A ligação entre os 

pisos era feita por uma escadaria central, no seguimento da entrada, com vista para o jardim em frente.  

 

 

 

 

Com o projeto do Altes Museum, Schinkel influenciou as gerações seguintes de arquitetos, 

especialmente no que concerne ao desenho e organização dos espaços de exposição. O trabalho do 

arquiteto Friedrich A. Stüler (1800 - 1865), aluno de Schinkel que veio a ser responsável pelo desenho 

de mais dois museus na Museumsinsel e vários outros equipamentos culturais durante o decorrer do 

século XIX, reflete a sua influência.  

Durante este período deu-se uma transição no entendimento da arquitetura de museus, como 

observa Farago (2015), paralelo à função que a cultura passou a desempenhar na sociedade enquanto 

                                                      
19 Douglas Crimp (cit. in Bennett, 1997: 92) atribui também grande importância ao pensamento defendido pelo filósofo 
alemão G. W. F. Hegel, contemporâneo de Schinkel, enquanto influência no projeto do Museu Real. Segundo Crimp, 
o museu foi a primeira tradução institucional da ideia moderna de Arte defendida por Hegel, na qual a Arte deve ser 
contemplada enquanto uma concepção do Homem Livre. 

Figura 7 – A_Planta do rés-do-chão do Altes 
Museum; B_ Planta do piso superior do Altes 
Museum (sem escala). 
 

Figura 8 – Corte transversal do museu, passando pela 
entrada, escadaria e sala circular central (sem escala). 
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serviço ético e social. A arquitetura neoclássica ficou associada à conceção de equipamentos culturais, 

como novos templos do conhecimento (Schubert: 2009: 42).  

O novo século trouxe uma mensagem clara, tal como indica Brawne (1968: 16): “The museum is 

no longer a palace, royal and dominant. Its architecture need not thus have the rather obvious – possibly 

even now banal – quality of dominance (...)”. O museu deixava de precisar demonstrar a sua importância 

pela ostentação do material usado ou pela dimensão do edificado como a determinada altura tinha sido 

considerado apropriado.  

No contexto norte-americano, entre as novas instituições culturais que surgiam neste período, o 

MoMA merece, novamente, lugar de destaque. O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque resultou de 

um destes investimentos e refletia, por si só, grandes diferenças relativamente às instituições 

museológicas europeias. O MoMA significa uma reforma geral do conceito, até então existente, de museu 

de arte. Isto porque, em 1929, o MoMA inaugurou num piso do Heckscher Building, um espaço de usos 

mistos em Nova Iorque, e apresentava uma nova forma de disposição das obras de arte – apelidada 

mais tarde de white cube20 – que se afirmou como a doutrina expositiva dominante durante o decorrer 

do século XX. Este tipo de configuração espacial idealizada por Alfred Barr, conforme descrito por 

Staniszewski (1998: 60), consistia, inicialmente, na disposição dos quadros, segundo uma sequência 

linear de estilos e períodos, alinhados a nível do olho humano, espaçados entre si e com placas 

informativas, em paredes de cores neutras como cinzento pálido e bege [Fig. 9]. Este modo de expor 

providencia um ambiente de contemplação livre de qualquer obstrução ou sobrecarga de informação. 

O’Doherty (1999) descreve como um cenário que se tornou artificial e deslocado da realidade, pronto 

para um estudo clínico da arte. A ideia de Barr influenciou a configuração espacial de novos espaços 

expositivos que passaram a ser caracterizados por salas depuradas, de preferência ortogonais e sem 

interferências exteriores, com paredes brancas.21  

O impacto deste novo tipo de composição provinha do grande contraste com o sistema 

anteriormente usado que tinha influenciado a organização das exposições nos museus de arte na Europa 

desde o século XVII, o que ficou associado ao Salon22. Os Salons surgem na forma de exposições 

periódicas oficiais e caracterizavam-se pela apresentação de pinturas que preenchiam toda a extensão 

do pé-direito de um salão nobre ou galeria. O critério para a altura da colocação das obras na parede 

variava consoante as dimensões da tela e a temática tratada. As obras de menores dimensões, 

normalmente retratos, encontravam-se mais em baixo, mais perto do pavimento; as paisagens eram 

colocadas mais no topo, perto do tecto, por vezes inclinadas para o centro da sala de forma a facilitar a 

                                                      
20 A denominação de White Cube surgiu da publicação do artista Brian O’Doherty, em 1976, “Inside the White Cube” 
sobre a prática tornada conhecida pelo MoMA e adoptada por vários museus de arte e galerias comerciais de todo 
o mundo, com ligeiras adaptações. Propõe-se a leitura de: O’Doherty, B. – Inside the white cube: the ideology of the 
gallery space. 4th Edition. Berkeley: University of California Press, 1999 (Edição original 1976)  
21 Hiroyuki Suzuki fala sobre a alternativa à configuração White Cube que começou a ser explorada ainda no século 
XX – a produção site-specific. Em vez da fórmula arquitectónica permanecer neutra, a obra de arte passa a ser 
adaptada ao espaço expositivo. A este respeito consultar o texto de Suzuki, H. – Japanese Architects and Museums 
in 2004: the attempts. In: Greub, S.; Greub, T. - Museus do século XXI: Conceitos, Projectos, Edifícios. Munique, 
Prestel, 2007, pp.15-19 
22 O Salon surge originalmente no séc. XVII com a criação da Académie Royale de peinture et de sculpture, na corte 
francesa, que pretendiam distinguir-se da classe de artesão. Os salons eram eventos onde os artistas podiam expor 
as suas obras e receber criticas de apreciadores de arte. Este tipo de exposições expandiu-se para outros países e 
o público tornou-se mais diversificado, passando a ser um evento social mediatizado. O Salon mais conhecido em 
França no séc.XVIII era o Salon Carré, que se realizava no palácio do Louvre e de onde deriva o nome actualmente 
dado a estas apresentações. Sobre este tópico sugere-se a consulta de Altshuler, B. Salon to Biennial - Exhibitions 
That Made Art History, Volume I: 1863-1959. London: Phaidon Press, 2008 
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sua visualização. Ao nível do olhar ou centradas na parede, ficavam as telas históricas ou alegóricas, 

obras que abordavam os temas que captavam o interesse do público [Fig. 10].  

 

               

Figura 9 - Vista da Instalação da exposição inaugural 
do MoMA, em 1929, da curadoria de Alfred Barr 

Figura 10 - Gravura de um Salon no Louvre, em 
1785. Ilustração de Pietro Antonio Martini 

Com a crescente celebração da Arte Moderna, vários foram os arquitetos do Movimento 

Moderno que desenvolveram novas instalações e experiências arquitetónicas para o espaço expositivo, 

tanto com projetos conceptuais, como com obra construída. Os arquitetos procuravam dar resposta às 

temáticas contemporâneas sobre a institucionalização e a apresentação da arte moderna e 

contemporânea.  

Le Corbusier (1887 - 1965) concebeu, em 1939, o projeto do Museu do Crescimento Ilimitado, 

cuja morfologia permitia que o museu fosse ampliado conforme as necessidades da sua coleção. O 

edifício, que nunca foi concretizado, teria a forma de uma espiral quadripartida e estaria libertado do 

solo, sendo suportado por pilotis, mantendo uma entrada fixa de modo a facilmente se acrescentarem 

novos espaços ao museu [Fig. 11]. 

 

     

Figura 11 - Esboços para o Museu do Crescimento Ilimitado, de Le Corbusier: à esquerda, a planta desenhada 
em forma de espiral quadripartida e à direita, uma perspetiva do edifício. 

 

Também Frank Lloyd Wright (1867 - 1959) trabalhou sobre a morfologia do museu quando, em 

1943, começou a desenvolver o projeto do edíficio que iria alojar a coleção de arte de Solomon R. 

Guggenheim, em Nova Iorque. O museu abriu em outubro de 1959 e apresentava, como característica 

principal, uma galeria em espiral que percorria toda a altura do edifício [Fig. 12 e 13] 23. A intenção do 

arquiteto era que os visitantes subissem de elevador até ao topo e, a partir desse ponto, percorressem 

                                                      
23 Stanislaus von Moos procura encontrar um antecedente histórico na evolução do espaço museal na forma usada 
pelo arquiteto no seu projeto, identificando somente trabalhos anteriores de Frank Lloyd Wright. Sugere-se a consulta 
de: Moos, S. V. Explosão de Museus: Fragmentos para um balanço final. In Lampugnani, V.; Sachs, A. - Museus 
para o Novo Milénio – Conceitos, Projectos, Edifícios. Munique: Prestel Verlag, 1999, pp.15 
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todas as exposições, descendo para a saída, sem terem de repetir salas, criando assim um caminho 

único. A espiral ascendente contorna um átrio circular e é rematada, no topo, por uma cobertura 

transparente que ilumina o espaço central [Fig. 14]24. A ideia da galeria em rampa contínua [Fig. 15], 

apesar de inovadora, não foi muito bem recebida, segundo constata Thomson (1999: 134). Vários 

artistas queixaram-se da incompatibilidade das paredes inclinadas para a exposição das obras. 

Observou-se ainda que a rampa suscitava problemas a nível de segurança contra incêndios uma vez 

que se desenvolve num só pavimento, sem partições (Thomson, 1999) (Hoffmann, 1995).  

                            

  

Neste projeto, Wright explora uma temática já debatida dentro do meio museológico – a 

circulação do observador. Também sobre este tema, Brawne (1968: 13) estabelece a comparação entre 

um cinema e um museu de modo a verificar a importância do movimento no espaço museológico. 

Enquanto num destes equipamentos culturais o observador se encontra estático, no outro o observador 

deve percorrer o espaço para melhor entender e contemplar o objeto de interesse. Dada a relevância 

da circulação no espaço museológico é recorrente surgirem questões sobre a validade da imposição 

de um caminho ao visitante, à semelhança dos projetos de Le Corbusier e Frank L. Wright, ou se este 

deve percorrer o espaço de forma livre, ideia explorada por Mies van der Rohe (1886 – 1969).    

Entre 1941 e 1943, Mies idealizou um “Museu para uma pequena cidade”, um projeto 

conceptual onde explorou, através de colagens e desenhos [Fig. 16], a anulação da própria arquitetura 

do espaço de modo a destacar a arte exibida, não salientando elementos edificados, à exceção da 

cobertura e do pavimento. O museu desenvolvia-se em open space, permitindo a livre circulação. Os 

                                                      
24 Em 1990, foram realizadas obras de renovação ao edifício e foi então construída a torre na parte de trás das 
espirais, que tinha sido originalmente planeada por Frank Lloyd Wright mas acabara por não ser construída. A torre 
acolhe ateliês, depóritos, escritórios e galerias. 

12 13 

14 15 

Figura 12 – Fotografia do exterior do museu 
Solomon R. Guggenheim;  
Figura 14 - Fotografia do interior com as entradas 
de luz zenital; 

Figura 13 - Secção transversal do edifício atualmente, 
onde se vê o volume em espiral seccionado;  
Figura 15 - Planta do 1º piso do museu.  
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únicos elementos modeladores do espaço seriam as próprias obras de arte e os equipamentos 

expositivos [Fig. 17].  

 

                 

 

Já no pós-Segunda Guerra, em 1962, Mies é chamado a concretizar um espaço de exposição 

de arte em Berlim, dentro de uma área em recuperação destinada à cultura – denominada de 

Kulturforum. O projeto concebido por Mies para a Neue Nationalgalerie era a materialização de uma 

visão arquitetónica: contruir um museu totalmente transparente (Lampugnani e Sachs, 1999: 12). O 

projeto consiste num conjunto edificado que aproveita o declive do terreno para a implantação de dois 

corpos de características distintas – uma base [Fig. 18A] e um encabeçamento [Fig. 18B]. O 

encabeçamento traduz-se num pavilhão de planta quadrada e faces de vidro, por onde se efetua a 

entrada do público [Fig. 20]. Para além de serviços de acolhimento, este espaço inclui também uma 

área expositiva de planta livre, sem impedimentos estruturais, criando um espaço comparável aos 

desenhos do Museu para uma pequena cidade. Tal deve-se ao facto de a cobertura de aço ter sido 

planeada de forma a reduzir os elementos de suporte, existindo apenas oito colunas de aço que se 

encontram fora do perímetro dos vãos de vidro. O nível semienterrado, também de planta quadrada, 

apresenta três fachadas cegas e uma de vidro aberta para um jardim de esculturas. Mies van der Rohe 

projetou este piso para acolher serviços técnicos e administrativos na área enterrada e galerias na área 

comunicante com o jardim que introduzem iluminação natural nestes espaços [Fig. 19].25  

 

          

Figura 18 – A_ Planta do piso semienterrado da Neue Nationalgalerie, em Berlim; B_Planta do 1º piso. 

                                                      
25 Actualmente a Neue Nationalgalerie, encerrada desde 2015, está a ser requalificada pelo grupo David 
Chipperfield Architects, com a obra prevista finalizar em 2019. 

A B 

Figura 16 – Perspetiva do espaço interno do museu, 
compilação de desenho e colagens. 

Figura 17 - Planta do museu que incluí pátios internos e 
externos, escritório autónomo e um pequeno auditório 
(sem escala). 
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Conforme defende Schubert (2009: 53), no período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, 

a abordagem de Mies van der Rohe tornou-se uma referência da arquitetura moderna pela sua 

transparência e abertura.  

Numa exposição realizada pelo MoMA, em 1968, intitulada de “Architecture of Museums”26, 

reconhecia-se os projetos anteriormente abordados e apresentava-se uma análise da evolução da 

tipologia e das soluções que os novos museus, construídos nas décadas de 1950 e 1960, estavam a 

introduzir no panorama global. Algumas das obras destacadas encontravam-se na América do Sul, 

onde também foram realizadas experiências arquitetónicas de valor no âmbito do espaço museológico. 

No Brasil, arquitetos como Affonso Reidy (1909 - 1964), Oscar Niemeyer (1907 - 2012) e Lina Bo Bardi 

(1914 - 1992) desenvolveram projetos inovadores para equipamentos culturais na segunda metade do 

século XX. 

Em 1966, a arquiteta Lina Bo Bardi começou a desenvolver o projeto do Museu de Arte de São 

Paulo (MASP). O MASP foi fundado, inicialmente, num edifício de escritórios, em 1947, e apresentava 

um programa bastante abrangente que incluía desde aulas de desenho para adultos e crianças a aulas 

de dança. Com o contínuo crescimento do museu, em termos de funções e coleção, surgiu a 

necessidade de investir na construção de um edifício unicamente dedicado a estas atividades. Esta 

nova sede foi construída na Av. Paulista, uma das principais artérias da cidade, no topo de um vale, 

com vista sobre a Av. Nove de Julho. A condição imposta pela Prefeitura de São Paulo era que a nova 

construção não impedisse essa vista. Assim, Lina decidiu que, para além de manter a vista panorâmica, 

o museu iria devolver à cidade o espaço público que estaria a utilizar [Fig. 22]. A resposta estava no 

desenho de um museu dividido em 3 partes: um corpo suspenso sobre o nível da rua, uma parte 

semienterrada, abaixo do nível da rua, e a praça coberta, que se forma entre estes dois elementos, na 

Av. Paulista27 [Fig. 21]. Duas grandes vigas em pré-tensão suportam o volume de vidro, suspenso numa 

extensão de cerca de 74 m por cima da praça, repartido em dois pisos que concentram biblioteca, zona 

administrativa, corredores de circulação e sala de exposições. No volume inferior, encontra-se um 

auditório, um átrio – que pode ser usado para exposições – e áreas de acolhimento ao visitante. A 

                                                      
26 Retirado do catálogo da exposição Architecture of Museums, do MoMA, em Nova Iorque, realizada entre 24 de 
setembro e 11 de novembro de 1968, da curadoria de Ludwig Glaeser. Disponível em: 
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2612_300298977.pdf [acedido em dez. 2017] 
27 Segundo uma notícia no The Architectural Review, a gerência do museu planeia limitar o acesso à praça, 
contrariando a visão de Lina Bo Bardi, de um espaço amplo e aberto à cidade e aos seus cidadãos. È possível 
consultar o artigo: 
Hall, J. (2014) - “Public Principles: Centenary of Lina Bo Bardi’s Birth”. The Architectural Review, [Online] Disponível 
em: https://www.architectural-review.com/rethink/viewpoints/public-principles-centenary-of-lina-bo-bardis-
birth/8674231.article [acedido em jan. 2018]   

19 20 

Figura 19 – Neue Nationalgalerie vista do jardim de 
esculturas, onde os dois pisos podem ser 
compreendidos. 

Figura 20 - Fotografia da Neue Nationalgalerie 
atualmente, tirada da rua, durante o período de obras. 
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ligação entre os dois volumes é estabelecida por um elevador e escadas e, no exterior do MASP, duas 

estradas contornam o edifício, ligando a Av. Paulista e o vale. O museu abriu dois anos após o início 

do projeto, com espaços amplos e funcionais que servem tanto os seus visitantes como a cidade [Fig. 

23].  

  

 

 

Contemporâneo deste projeto, em França, os arquitetos Renzo Piano (n. 1937) e Richard 

Rogers (n. 1933) uniam-se para o concurso de um novo espaço cultural na zona de Beaubourg e Les 

Halles, um bairro degradado de Paris – o futuro Centre Pompidou.  

O projeto proposto, construído entre 1971 e 1977, apostava na flexibilidade dos espaços e das 

atividades que este oferecia, uma vez que todas as redes e instalações estruturais seriam colocadas 

no exterior do edifício, libertando os planos interiores para a organização desejada [Fig. 24]. No exterior, 

com a intenção de aproveitar o terreno disponível redesenhou-se um novo espaço público para a cidade 

– uma praça inclinada até ao nível da entrada principal do Centro. 

O edifício, de planta rectangular de 7500 m2 de área, tem 10 andares que garantem todas as 

valências desejadas. Os elementos de suporte estrutural e as tubagens de serviços técnicos – azul 

para AVAC’s, verde para águas, amarelo para eletricidade  e vias de circulação, a vermelho – cobrem 

as fachadas externas do Centro Pompidou, expondo a tecnologia construtiva usada no imóvel [Fig. 26]. 

Este projeto tinha um forte simbolismo (Lampugnani e Sachs, 1999: 12), correspondendo às ideias de 

grupos futuristas, como os Archigram e Superstudio [Fig. 25]. Porém, o tempo veio a provar que a 

liberdade dada ao espaço interno traduziu-se pouco funcional. A estrutura não estava preparada para 

a afluência que acabou por ter, acabando por ser alvo de obras de alterações28. 

                                                      
28 Em 1996, foi necessário realizar obras no Centro Pompidou - renovação estrutural, configuração dos espaços 
expositivos e acessos. As obras, levadas a cabo pelo ateliê de Renzo Piano, duraram cerca de três anos. De 
acordo com The Observer, o Centro Pompidou vai marcar o seu 40º aniversário com uma nova intervenção de 
Renzo Piano. As obras, a começar em 2018, prevêem a substituição das icónicas escadas rolantes na fachada. O 
artigo referido é: Willsher, K. (2017) – “Pompidou Centre gets a 90m facelift 40 years on”. The Observer, [Online] 
Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2017/jan/15/pompidou-centre-90m-facelift-40-years [acedido 
em jan. 2018] 

21 22 
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Figura 21 - Secção transversal do MASP, onde se entende o 
perfil do terreno; 

Figura 22 - Esquisso de Lina Bo Bardi da 
praça do museu;  
Figura 23 - Fotografia do exterior do MASP. 
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A arquitetura dos museus de arte apresentou, a partir da década de 90 do século passado, “(...) 

posturas díspares.”, conforme defende Lampugnani (in Lampugnani e Sachs, 1999: 13). O mesmo 

autor acrescenta ainda que as obras realizadas neste âmbito são “(...) materializações 

surpreendentemente puras das posturas arquitetónicas dos seus autores”. Talvez o exemplo mais 

concreto desta afirmação seja o Museu Guggenheim de Bilbau, da autoria de Frank Gehry (n. 1929).  

O ateliê de Frank O. Gehry & Associates ficou responsável pela construção do Guggenheim 

Bilbau depois da instituição ter chegado a acordo com o Governo Basco sobre o financiamento do que 

viria a ser o elemento regenerativo central para a região autónoma e, mais especificamente, para a 

zona portuária da cidade. O projeto, iniciado em 1991, pretendia redesenhar a zona marginal junto ao 

rio Nervión e restabelecer uma ligação entre a parte mais periférica da cidade e a restante malha 

urbana. Para tal, Gehry desenvolveu uma implantação que acompanha a curva do rio e desenhou 

novos acessos entre a cidade, o museu e a zona marginal, recorrendo a longas escadarias, rampas e 

pontes [Fig. 28].  

O contexto industrial deu mote à forma do museu que alude à indústria naval. Para construir o 

edifício, geralmente comparado a uma montanha, decidiu-se recorrer a um software de design 3D, na 

época só usado pela indústria aeroespacial, para conseguir calcular e programar as curvas da estrutura 

e obter as medidas certas para as suas componentes. Os principais materiais usados no exterior foram 

chapas de titânio, vidro e pedra calcária [Fig. 27]. O espaço interior resulta da intersecção de vários 

volumes e desenvolve-se em torno de um átrio onde uma parede de vidro permite a entrada de luz 

natural para o interior do edifício, fazendo com que contrarie a impressão de fechamento que se tem 

da cidade. O museu tem dezanove galerias [Fig. 29] a maior das quais com cerca de 130 m de 

comprimento. Dez destas galerias têm planta ortogonal e demarcam-se do restante edifício pelo 

revestimento exterior em pedra; as restantes encontram-se no espaço revestido a chapas de titânio e 

são de planta curvilínea, o que lhes confere características distintas entre si. 

Depois de ter aberto em 1997, o museu provocou diferentes reações, principalmente dentro do 

meio artístico. Existem os que afirmam que o projeto de Gehry declara a independência da arquitetura 
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Figura 24 - Fotografia do amplo espaço livre no 
interior do Centro Pompidou, com a estrutura e 
infraestrutura à vista. 

Figura 25 - Estudo inicial do Centro que reflete a 
semelhança com as ideias dos Archigram e Superstudio;  
Figura 26 - Fachada oeste do Centro Pompidou na sua 
inauguração, em 1977.  
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relativamente à arte exibida no seu interior (Greub e Greub, 2007: 3), enquanto outros foram mais 

críticos, defendendo que ao tornar o museu num símbolo de estatuto urbano desvia-se a atenção do 

seu conteúdo para o edifício podendo criar um conflito entre o arquiteto, que procura afirmar a sua obra, 

os artistas e os curadores, que procuram apresentar a deles (Schubert, 2009: 98).  

   

 

 

O final do século XX verificou um grande investimento em equipamentos culturais e, 

consequentemente, uma grande variedade de respostas arquitetónicas a este tipo de programas e 

funções. Desde então, vários autores procuram identificar e sistematizar as correntes existentes quanto 

à arquitetura de museus de arte. No entanto, a diversidade de projetos desenvolvidos nas últimas 

décadas dificulta o enquadramento e a classificação das soluções arquitetónicas apresentadas. Helena 

Barranha29, procura estabelecer denominadores comuns dentro da pluralidade de projetos atualmente 

existentes. A autora clarifica que os critérios de avaliação e classificação estipulados por cada autor 

para agrupar e diferenciar projetos por temáticas variam, dando lugar a variadas categorizações. Estes 

parâmetros podem ser baseados na organização espacial interna, nos conceitos usados ou no impacto 

esperado e obtido por cada obra. A proposta de classificação apresentada por Barranha (2008) baseia-

se nas semelhanças conceptuais entre projetos [Tabela 1]. 

É importante realçar que cada museu não pertence exclusivamente a uma só temática e é 

possível que tenha mais do que uma leitura. De acordo com a autora, o museu Guggenheim de Bilbau, 

por exemplo, manifesta uma exploração escultórica do edifício (Obra de Arte Total) e, simultaneamente, 

faz parte de uma intervenção urbanística (O Museu que (re)desenha a cidade).  

 

 

                                                      
29 Para conhecer a descrição completa de cada tendência reconhecida e analisada por Helena Barranha 
recomenda-se  a leitura de: Barranha, H. – “Capítulo III: Temas e projectos de referência”. In: Arquitectura de 
museus de arte contemporânea em Portugal - Da intervenção urbana ao desenho do espaço expositivo. Tese de 
doutoramento em Arquitectura. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, pp. 61 - 127 

27 28 

29 

Figura 27 - Fotografia do exterior vista do rio, onde se 
destaca a forma escultórica do edifício, revestido a chapas 
de titânio, e a nova marginal, ao longo do rio. 

Figura 28 – Fotografia aérea da implantação do 
Guggenheim entre o rio e a malha urbana 
consolidada;  
Figura 29 – Plantas esquemáticas da organização 
interna do museu. 
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Adaptação de edifícios 
preexistentes 

 

O Museu que (re)desenha a 
cidade 

 

 

A Obra de Arte Total 

 

 

Espaço Experimental  

 

Reconversão de edifícios, com 
incidência em património 

industrial e religioso. 

 

Museu que faz parte de uma 
intervenção urbanística e se 

apresenta como referência urbana. 

 

Expressão individual do arquiteto ou 
leitura simbólica que resulta numa 

morfologia escultórica. 

 

Obra em aberto, espaço flexível e 
adaptável ao conteúdo expositivo. 

 

Arquitetura, Arte e 
Paisagem 

 

 

Transparência e Tecnologia 

 

 

Reinterpretação de arquétipos 

 

 

O edifício silencioso 

 
Obra que resulta da leitura do 
terreno e procura integrar o 

museu na paisagem. 

 
Experimentação tecnico-

construtiva de modo a obter 
espaços mais flexíveis. 

 
Reinterpretação de obras 

anteriores, consideradas de 
referência. 

 
Edifício de aparência sóbria, de 
geometria simples e desenho 

funcional.  

 

Tabela 1 – Apresentação de oito abordagens, a nível conceptual, da arquitetura de museus de arte. Os tópicos 
foram elaborados a partir da Tese de Doutoramento de Helena Barranha (2008).  

 

Esta categorização permite a análise e o enquadramento de outras obras não referidas pela 

autora. Assim, no âmbito da presente dissertação, torna-se pretinente mencionar alguns exemplos de 

intervenções e projetos realizados a partir de edifícios preexistentes [Tabela 2].  

 

 

Adaptação de edifícios 
preexistentes 

 

O Museu que (re)desenha a 
cidade 

 

A Obra de Arte Total 

 

Espaço Experimental 

 

Tate Modern, Londres.  
Herzog & De Meuron (1998 - 2000) 

 

 

 

Fondazione Prada, Milão. 
OMA (2008 - 2018) 

 

 

 

Museu da história militar, Dresden. 
Studio Libeskind (2001 - 2011) 

 

 

 

Palais de Tokyo, Paris. 
Lacaton & Vassal, (1999-2001 e 2012-2014) 

 

 
 

 

Arquitetura, Arte e Paisagem 

 

Transparência e Tecnologia 

 

Reinterpretação de arquétipos 

 

O edifício silencioso 

 

National Museum for the New 
Dutch Waterline, Utrecht. 

Studio Anne Holtrop (2011 - 2014) 
 

 

 

GES-2 Project, Moscovo. 
Renzo Piano Building Workishop  

(2015 – em progresso) 
 

 

 

Neues Museum, Berlim. 
David Chipperfield Architects  

(1997 - 2009) 
 

 

 

Punta della Dogana, Veneza. 
Tadao Ando Architects & associates 

 (2006 - 2009) 
 

 
 

Tabela 2 – Apresentação de oito exemplos, de projetos construídos, intervenções e projetos em progresso, que se 
enquadram nas abordagens descritas na Tabela 1. 
 

2.4. A reconversão de edifícios para o uso museológico durante o século XX 

É de notar que a reconversão de edifícios antigos para a exposição de arte acompanhou a 

história da instituição museológica desde muito cedo e é uma das respostas arquitetónicas que, quando 

se analisa o panorama atual, ganha força. Assim, é necessário redobrar a atenção neste tema e referir 

o trabalho feito no âmbito da reconversão e restauro de património edificado para a instalação, ou 

revisão, de programas museológicos durante as décadas de 1940 e 1950 em Itália.   

Há medida que o investimento no património cultural ia recuperando no período após a 

Segunda Guerra Mundial, registou-se, de forma associada, uma corrente de restauro e recuperação de 

edifícios em ruína um pouco por toda a Europa. Em Itália, um conjunto de arquitetos destacou-se pelo 

trabalho realizado especificamente em património cultural construído danificado com um trabalho 

integral realizado em cada um deles que passou pela atualização das infraestruturas e serviços de 

acolhimento ao público, pela revisão e reorganização das coleções para exibição, bem como pela 
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renovação das técnicas de disposição das obras. Assim sendo, nomes como Franco Albini (1905 - 

1977), Carlo Scarpa (1906 - 1978) e Ignazio Gardella (1905 - 1999) ficaram associados quer ao meio 

museológico quer à arquitetura de restauro. Os equipamentos culturais por eles intervencionados nesta 

altura revelaram uma postura crítica relativamente ao tipo de restauro que se realizava até então – uma 

vez que a abordagem destes arquitetos se afastava do restauro estilístico (defendido por Viollet-le-Duc) 

e do restauro histórico (defendido por Luca Beltrami) e procurava dar uma resposta mais 

contemporânea ao património antigo. 

Bruno Zevi (cit. in. Brawne, 1968: 30), editor da revista "L'Architettura", observou ainda, em 

1958, que não só o entendimento sobre restauro estava a sofrer transformações, como também, a ideia 

do museu, enquanto “(...) conceived architecturally on a monumental scale, a shell into which the works 

of art were inserted at a later stage (...)” estava a mudar, devido ao trabalho realizado por este conjunto 

de arquitetos, que usavam o conteúdo a expor como referência espacial para obterem proporções 

corretas para cada espaço. Assim, a leitura da relação objeto/espaço resultava em soluções 

arquitetónicas inovadoras que, consequentemente,  proporcionavam novas experiências sensoriais ao 

observador/visitante. Refere-se, como exemplo, o projeto do Castelvecchio, em Verona. 

O castelo, construído na margem sul do rio Ágide, data de 1356 e está dividido em duas partes 

pela ponte Scaligero, que perfaz a travessia do rio. Durante os séculos XVIII e XIX, o castelo foi utilizado 

para fins militares e no século XX, após o restauro estilístico, segundo o projeto de Antonio Avena (1882 

- 1961) e Ettore Fagiuoli (1884 - 1961), na década de 1920, foi transformado em museu de arte antiga 

[Fig. 30 e 33].  

Em 1958, Carlo Scarpa foi convidado por Licisco Magagnato, diretor do museu, para 

desenvolver um projeto para o Castelvecchio. Na altura, Scarpa já interviera noutros espaços 

expositivos e, por isso, usou a sua experiência para combinar a intervenção arquitetónica no edifício 

com a renovação do programa museológico e estabelecer um discurso contínuo entre arquitetura 

contemporânea e arte antiga.  

Inicialmente, Scarpa foi convidado para intervir exclusivamente no espaço expositivo, em 

termos de seleção e disposição das obras nos espaços do Castelvecchio. No entando, o envolvimento 

de Carlo Scarpa na renovação do museu intensificou-se quando começou a reformar os acessos 

existentes entre diferentes partes do castelo e decidiu acrescentar novos acessos onde entendeu ser 

necessário. Scarpa trabalhou no Castelvecchio de forma faseada por quase duas décadas, durante as 

quais assumiu uma postura crítica relativamente ao tipo de restauro feito até à data. 

Assim, e tendo por base a história do edifício, Scarpa procedeu à seleção dos elementos 

arquitetónicos a demolir, bem como dos elementos a manter e a conservar. Esta análise crítica de como 

intervir num edifício histórico vai de encontro ao método proposto por Cesare Brandi na “Teoria del 

Restauro”, de 1963. Brandi defendia que o restauro devia incluir uma componente crítica de 

determinação da identidade do edifício baseada no valor histórico e estético dos seus elementos. 

Scarpa concebeu ainda um novo espaço expositivo – o sacello – que adiciona ao piso térreo 

de modo completar as galerias com um espaço mais íntimo, que se adequa à exposição de peças de 

menores dimensões. Todas as novas intervenções realizadas adotam uma linguagem contemporânea 

e distinta dos elementos já existentes no castelo de modo a reconhecer diferentes camadas 

arquitetónicas e assumir a passagem do tempo no edifício (Di Lieto, 1999). Esta diferenciação visualiza-
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se também por diferentes materialidades e soluções como o contraste entre vãos originais das fachadas 

de alvenaria e caixilhos de desenho moderno no interior [Fig. 31 e 32].  

No Castelvecchio, tal como noutros projetos de Scarpa, explorou-se a relação do observador 

com as peças em exposição e com o espaço expositivo através da criação de um novo percurso físico 

e do posicionamento das obras de arte [Fig. 34]. Por outro lado, foi também desenvolvido um percurso 

visual, a partir de aberturas entre espaços distintos e das estruturas à vista, desde vigas a elementos 

de suporte. 

  

 

Figura 30 – Imagem antiga do piso térreo do Castelvecchio, da intervenção de Antonio Avena; Figura 31 – Galeria 
no piso térreo, após a intervenção de Scarpa, diferenciação das zonas de passagem com diferentes materiais; 
Figura 32 – Caixilhos contemporâneos contrastam com as molduras originais dos vãos; Figura 33 – Primeiro piso, 
após a intervenção de Avena; Figura 34 -  Primeiro piso, após a intervenção de Scarpa. 
 

Segundo Barranha (2008: 77), as intervenções levadas a cabo por esta “escola italiana” 

antecipavam muitos dos princípios para o restauro de monumentos e sítios enunciados, em 1964, na 

Carta de Veneza. Outros documentos têm sido elaborados que visam, de modo geral, a uniformização 

das medidas tomadas por cada país para a proteção do seu património construído e divulgação do seu 

valor cultural e educacional. A constante atualização das melhores práticas de conservação e restauro 

e a formulação de novas diretrizes mais ajustadas às tecnologias e conhecimentos hoje 

convencionados indicam, consequentemente, que as intervenções realizadas pela “escola italiana”, 

anteriormente referida, caso fossem realizadas atualmente, teriam críticas a ser apontadas. Porém, o 

olhar crítico destes arquitetos influenciou o trabalho de gerações futuras e inspirou uma nova leitura do 

património histórico, podendo este respeitar as suas origens, e também a passagem do tempo, 

reconhecendo o panorama da atualidade em que se insere.  

Nas últimas décadas, tem-se acompanhado a procura de novos usos e a transformação de 

edifícios da Era Industrial30. Os edifícios industriais, por excelência, têm condições que são favoráveis 

                                                      
30 Reconhecendo que a realidade portuguesa diverge ligeiramente desta caracterização uma vez que o objeto de 
reconversão e restauro, de forma geral, é o edificado de natureza religiosa ou residencial. 

30 31 32 

33 34 
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ao programa museológico, principalmente de arte moderna e contemporânea, uma vez que as 

dimensões do espaço interno e a liberdade espacial que a estrutura permite sugerem fácil adaptação 

aos requisitos de expor arte e flexibilidade suficiente para aceitar a imprevisibilidade das condições 

necessárias. Schubert (2009: 112) aclama a Tate Modern como um exemplo de sucesso neste cenário 

e como um modelo a seguir como museu moderno do século XXI.  

No final de 1992 foi anunciada a intenção da Tate Gallery criar uma galeria separada para arte 

moderna e contemporânea, em Londres. Para determinar a localização adequada para a nova Tate, foi 

usado o argumento do poder regenerativo que a instalação de um equipamento cultural poderia ter na 

zona industrial de Southwark, à margem do rio Tamisa, à semelhança do poder que o Guggenheim 

tinha exercido em Bilbau. A antiga central elétrica de Bankside – desenhada originalmente por Sir Giles 

Gilbert Scott (1880 - 1960), cuja construção teve início na década de 1940 e foi desativada na década 

de 1980 – foi então selecionada para servir o programa museológico estabelecido [Fig. 35]. Em 1995, 

os arquitetos Herzog & De Meuron (n. 1950) foram nomeados para executar o projeto de reabilitação e 

transformação do espaço que prometia preservar o caráter original do edifício. 

 

Figura 35 - Secção transversal da Antiga Central elétrica em Southwark, Londres (sem escala). 
 

A antiga central consistia, morfologicamente, num paralelepípedo de grandes dimensões (cerca 

de 150m de comprimento e 35m de altura), cuja estrutura interior dividia o amplo espaço numa área 

que acomodava turbinas e outra para caldeiras [Fig. 38 e 39]; e uma única chaminé, que se destaca do 

volume horizontal e da paisagem em redor, assegurando o papel da central enquanto um marco urbano. 

A execução do novo projeto iniciou-se em 1996 com a remoção dos complexos equipamentos 

mecânicos do interior do edifício. A longa sala das turbinas é agora, como uma praça pública, o local 

de acolhimento de visitantes e de distribuição para diferentes áreas; enquanto que a zona das caldeiras 

deu lugar a espaços mais compartimentados como galerias e ateliês para workshops. O projeto contou 

ainda com um acréscimo, acima da cobertura, onde foi construído um novo corpo longitudinal que 

acompanha o comprimento do volume principal da central, mas que contrasta visualmente pelas 

paredes de vidro, opostas às fachadas revestidas de tijolo escuro do edifício original [Fig. 36]. A Tate 

Modern abriu em maio de 2000, com entradas em todas as fachadas de modo a refletir, literalmente, a 

abertura do novo museu à cidade e dar a conhecer o novo uso do monumento industrial. Menos de 

uma década depois, os arquitetos suíços voltaram a ser chamados para completarem o museu, 

aproveitando o espaço subterrâneo da Central, onde se encontravam tanques de óleo, para a 

construção do Blavatnik Building. O novo edifício de dez pisos, contíguo à Central, destaca-se pela sua  
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forma mais escultórica, semelhante a uma pirâmide contorcida, no entanto, o revestimento usado de 

tijolo perfurado uniformiza a linguagem do conjunto [Fig. 37].             

  

 

Figura 36 – Fachada norte da Tate Modern, virada para o rio Tamisa, onde se destaca a chaminé e a intervenção 
de Herzog & De Meuron; Figura 37 – Entrada na fachada oeste e o Blavatnik Building; Figura 38 – Fotografia antiga 
do interior da Central, no Hall das Turbinas no estado original; Figura 39 – Hall das Turbinas durante as obras de 
reconversão; Figura 40 – Fotografia atual do Hall; Figura 41 – O Hall serve como espaço de receção e expositivo.  

A Tate Modern combina, portanto, uma reconversão de um monumento da Era Industrial com 

uma intervenção urbana, reconciliando o edifício (que já marcava a paisagem) e a sua envolvente, 

dinamizando a zona onde se insere. 

De acordo com a obra “Museus do século XXI: Conceitos, Projectos, Edifícios”, de Suzanne 

Greub e Thierry Greub, a reconstrução do Neues Museum, em Berlim, foi uma referência no âmbito do 

restauro e recuperação de património, no meio museológico no início do século XXI. Esta obra 

enquadra-se na reorganização e ordenamento da Museumsinsel, a ilha dos museus no rio Spree, um 

plano que teve início com o repensar dos museus estatais após a reunificação da Alemanha, em 1990. 

O concurso para um plano geral de reinstalação e reorganização das coleções e das redes de 

infraestruturas em cada museu da ilha teve início em 1993, incluíndo também a construção de um novo 

edifício de entrada na Museumsinsel e de distribuição pelos diferentes museus. Tal como Lepik (in 

Greub e Greub, 2007: 150) afirma: “A classificação da ilha, pela UNESCO, como Património Mundial, 

em 1999, veio realçar ainda mais a importância internacional única deste conjunto.”, atraindo atenção 

para o seu restauro. O ateliê de David Chipperfield (n. 1953) acabou por ficar responsável pela 

construção do novo edifício de acesso à ilha – James Simon Galerie – e pela reconstrução do Neues 

Museum. 

O Neues Museum, originalmente desenhado por Friedrich August Stüler (1800 - 1865), 

discípulo de Schinkel, foi construído entre 1843 e 1855. O edifício tinha uma planta simétrica, de 

perímetro retangular, que incluía dois pátios, entre os quais existia um átrio com uma escadaria central 

de distribuição pelos três pisos de exposições. Conforme é explicado na memória descritiva do projeto 

36 37 

38 39 40 41 
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de reconstrução31, a estratégia de Chipperfield não contemplava uma arquitetura totalmente nova, nem 

uma cópia do que outrora fora o edifício. 

Assim, e seguindo os princípios da Carta de Veneza, pelos quais se entende que a nova 

estrutura não deve tentar competir com a original, a proposta de Chipperfield propunha restabelecer a 

forma inicial do volume e restituir a continuidade do seu percurso interior. Para completar determinadas 

secções, foram usados tijolos reciclados, enquanto que na construção de novos elementos optou-se 

pelo uso de uma mistura especial de cimento, que se diferencia do material originalmente utilizado, e 

que cria uma linguagem uniforme entre as novas intervenções. A escadaria central foi replicada em 

volume, com um novo cimento, e o átrio onde se insere apresenta-se como um espaço depurado de 

ornamentos, apenas com o tijolo das paredes à vista [Fig. 42]. Os pátios interiores, adjacentes ao átrio, 

foram cobertos e o seu espaço aproveitado para aumentar a área expositiva [Fig. 43]. 

Após sessenta anos em ruína, o Neues Museum reabriu ao público em 2009.   

 

                   

 

Também em Itália, no fim do século XX, surge um exemplo de restauro e transformação de 

património industrial em espaço cultural – a antiga central termoelétrica Montemartini, em Roma. Esta 

transformação foi destacada pela Comissão Europeia em 1999, no âmbito de um projeto de promoção 

da revitalização de património industrial arqueológico enquanto espaço museológico32.  

A antiga central romana foi construída na zona de Ostiense, a sul do centro histórico de Roma, 

na margem do rio Tibre, e foi inaugurada em 1912. De acordo com Antonio David Fiore (2006), a obra 

foi concebida pela empresa de engenharia H. Bollinger, de Milão, e funcionou em pleno durante cerca 

de meio século, até 1963, quando se iniciou um processo gradual de desativação da central. Durante 

um período de vinte anos, o complexo, de cerca de 20.000 m2, encontrou-se obsoleto e só nos anos 

80 é que a Azienda Comunale Energia ed Ambiente decidiu investir no restauro do espaço.  

O projeto de restauro focou-se na recuperação da sala das máquinas e da sala das caldeiras, 

de modo a que o espaço pudesse funcionar enquanto serviço administrativo e/ou cultural. Também o 

                                                      
31 Memória descritiva do projeto do restauro do Neues Museum encontra-se disponível online em: 
https://davidchipperfield.com/project/neues_museum [acedido em mar. 2018] 
32 O programa Raffaello teve por base a análise e exposição de cinco exemplos: o Museu da Eletricidade de Lisboa; 
a Centrale Montemartini, em Roma; o Musée d'Art et d'Industrie, em Roubaix; o Neues Museum Weserburg e a 
Städtische Galerie, em Bremen. A iniciativa, desenvolvida entre 1999 e 2001, pretendia promover a criação de 
uma rede de museus em complexos industriais pela Europa e resultou na publicação de um CD “Euromusées 
2001” (2001). A informação sobre este projeto está disponível em:  
http://www.forcopar2basedesdonnees.org/Forcopar/Fr/menu.htm [acedido em mar. de 2018] 

Figura 42 – Fotografia da escadaria central do Neues Museum, 
intervenção do ateliê de David Chipperfield (1997-2009). 

Figura 43 – Interior do pátio egípcio, no 
Neues Museum, com uma nova intervenção. 
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exterior do complexo foi restaurado, respeitando as linhas arquitetónicas que caracterizavam o edifício 

(Fiore, 2006: 62). Este tipo de intervenção tinha a intenção de preservar o ambiente industrial e o legado 

existente. 

Em 1996, a Centrale foi escolhida para receber temporariamente a coleção de estátuas dos 

Musei Capitolini33, o que deu início a uma nova intervenção de restauro e ajustamento de infraestruturas 

dentro da central. A exposição de abertura, no ano seguinte, “Le Macchine e gli Dei” – as máquinas e 

os deuses – da responsabilidade do arquiteto Francesco Stefanori (n. 1950), foi descrita como tendo 

estabelecido um equilíbrio entre arqueologia clássica e arqueologia industrial, sem que nenhum 

prevaleça ou distorça o outro.34  De acordo com o que se encontra descrito na página oficial da central35, 

foi devido ao sucesso da exposição que, em 2001, a Centrale Montemartini passou a fazer parte 

permanente do conjunto museal Musei Capitolini [Fig. 44 e 45]. 

 

                

Este caso revela um aspeto relativo ao panorama do restauro de património edificado em Itália, 

designadamente, a dificuldade do Estado em reunir recursos para a manutenção, conservação e 

restauro do património construído36 e a sua dependência de iniciativa privada para esse efeito.  

Apesar de existir legislação que protege e defende o património construído, a quantidade de 

edifícios de valor histórico e de interesse cultural no país constitui um desafio a nível nacional. Monique 

Veaute (in Dal Co, 2009: 15) explica que o orçamento do Estado Italiano em investimentos que visam 

a reabilitação, restauro e/ou conservação do património cultural não cobre nem um décimo do que é 

realmente necessário. Por este motivo, Veaute defende que o Estado tem todo o interesse de envolver 

entidades locais, governamentais, municipais e entidades privadas em projetos de restauro deste tipo 

de património, tal como sucedeu com o restauro da Centrale Montemartini.   

 

 

                                                      
33 Os Museus Capitolini são um conjunto de museus de arte e arqueologia que devem o seu nome ao Monte 
Capitolino, em Roma. Foi neste monte que foi disposta a coleção de estátuas de bronze que o Papa Sisto IV (1414-
1484) decidiu doar aos romanos, em 1471. Sobre este tema sugere-se a leitura de: Brawne, M. (1968) – The New 
Museum – Architecture and Display. 2nd Edition. New York: Frederick A.Praeger, Publishers, pp. 8.  
34 Descrição feita sobre o programa museológico da Central na secção de Allestimenti Museali, do website do 
Ministério do património, atividades culturais e turismo de Itália. Disponível em: 
http://www.allestimentimuseali.beniculturali.it/index.php?it/117/allestimenti-elenco-schede/6/roma-museo-della-
centrale-montemartini [acedido em mar. de 2018] 
35 A história do museu é explicada na página oficial: 
http://www.centralemontemartini.org/it/il_museo/storia_del_museo [acedido em março de 2018].  
36 Veaute, M., Introduction. In Dal Co, F., Tadao Ando for François Pinault – From Ile Seguin to Punta della Dogana. 
Milano: Electaarchitettura, 2009, pp.15 

Figura 44 – Fachada norte da Centrale Montemartini, 
após recentes trabalhos de restauro.  

Figura 45 – Interior da Centrale, onde as estátuas dos 
museus Capitolini contrastam com o legado industrial.  
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3. Casos de Estudo 

3.1. Introdução  

Os dois casos de estudo da presente investigação inserem-se no contexto do dealbar do novo 

milénio que foi palco de um impulso nos projetos de reconversão de património para instalação de 

novos programas culturais. 

A Punta della Dogana, em Veneza, e a Fondazione Prada, em Milão, correspondem a dois 

projetos que tiveram início durante a primeira década do século XXI, e ambos contemplam a 

reconversão do edificado preexistente em instituições de arte contemporânea, no panorama italiano. 

Atualmente, observa-se um crescente investimento de empresas ligadas à produção artística 

em espaços de promoção cultural e instituições dedicadas à arte contemporânea. Quer seja por uma 

questão de projeção da marca que representam, ou uma nova forma de mecenato na sociedade atual. 

Entidades como a Cartier e a Louis Vuitton, entre outras, estão associadas a fundações de apoio ao 

desenvolvimento de arte contemporânea e recorreram a ateliês reconhecidos no panorama da 

arquitetura atual para conceberem estes espaços. No caso da Cartier, o Atelier Jean Nouvel foi 

responsável pelo desenho da Fondation Cartier pour l'art contemporain, em Paris (entre 1991 - 1994); 

enquanto no caso da  Louis Vuitton, o arquiteto Frank Gehry foi responsável pela sede museal da sua 

fundação Louis Vuitton, também em Paris (2006 - 2013).  

Também a Punta della Dogana e a Fondazione Prada surgem dentro desta corrente, uma vez 

que a Punta della Dogana pertence à Fundação François Pinault (do mesmo proprietário da casa de 

moda Gucci) e a Fondazione Prada, pertence à sua homónima. 

É ainda relevante verificar que, atualmente, “(...) o panorama da divulgação da arte 

contemporânea estrutura-se, principalmente, em torno de dois tipos de espaços: museus e centros [de 

arte] (...)” (Barranha, 2008: 33 e 34). 

Na segunda metade do século XX, quando os centros de arte surgiram, a diferenciação recaia 

principalmente sobre o facto dos museus serem instituições proprietárias de coleções de arte, com 

diretrizes formais estabelecidas e missões de apresentação e investigação de movimentos e artistas. 

Já os centros de arte, segundo Alonso Fernández (cit. in. Barranha, 2008: 33), dispunham de 

programas experimentais e mais flexíveis de apresentação de arte demonstrando um perfil mais 

informal comparativamente aos museus. Também Grande (2009)37 reafirma a ligação entre os atuais 

centros de arte e os Centres d’Animation Culturelle (CAC) que surgiram em território francês, no início 

da década de 70, no sentido em que os centros de animação cultural, caracteristicamente com menores 

dimensões, promoviam atividades a nível local de modo a criar uma malha de dinamização cultural em 

várias comunidades no país. 

Embora exista uma distinção conceptual na génese destes dois tipos de equipamentos culturais 

– museus e centros de arte contemporânea – “(...) é também evidente que, nos últimos anos, as 

diferenças entre museus e centros de arte contemporânea atenuaram-se (...)”, em conformidade com 

                                                      
37 Nuno Grande, na sua dissertação de Doutoramento, investiga a formação dos primeiros centros de arte e 
animação cultural nos anos 70, na Europa, no âmbito da contextualização do primeiro museu de Arte Moderna em 
Portugal. Jacques Duhamel desenvolveu uma analogia, em 1972, na qual os CAC devem ser vistos como igrejas, 
quando equiparados às “catedrais da cultura”. Para aprofundar esta temática sugere-se a leitura de: Grande, N. 
Arquitecturas da Cultura: Política, Debate, Espaço - Génese dos Grandes Equipamentos Culturais da 
Contemporaneidade Portuguesa. Dissertação de Doutoramento em Arquitetura. Faculdade de Ciências e 
Tecnologias da Universidade de Coimbra, 2009, pp. 174 e 239. 
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o que Barranha (2008: 34) defende uma vez que, atualmente, quer a nível morfológico quer a nível 

funcional, tanto “(...) os museus incorporaram uma componente mais experimental (...)” como os 

centros adotaram “(...) programas mais estáveis incluindo a formação de coleções”. Muitos museus 

apresentam, hoje em dia, uma variedade de atividades como performances e propostas de 

envolvimento do público, tal como muitos centros já possuem núcleos de investigação e serviços de 

documentação e arquivo.  

Tanto a Punta della Dogana, como a Fondazione Prada, são comummente denominados na 

comunicação social como museus de arte contemporânea, apesar das instituições se auto-designarem 

como centros de arte.  
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3.2. A arquitetura de Tadao Ando   

 3.2.1. Biografia 

Com o objetivo de apresentar ao público uma exposição sobre a vida e obra de Tadao Ando, o 

Centro Nacional de Arte, em Tóquio, decidiu dividir a evolução da carreira do arquiteto japonês em seis 

secções38:  

1. Origens/ Casas – introdução à arquitetura de Ando através de mais de 100 projetos 

habitacionais, alguns dos quais foram os seus primeiros projetos de arquitetura; 

2.  Luz – apresentação de santuários e igrejas onde Tadao Ando mostrou o impacto da abertura 

da obra aos elementos naturais da luz, água e vento; 

3.  Vazios – Tadao Ando sempre procurou no caos das urbes atuais criar também vazios que 

sirvam como espaços de reflexão e encontro entre pessoas; 

4.  A leitura do local – dão-se a conhecer os projetos de Tadao Ando que foram feitos a pensar 

nas características únicas do local e que atualmente estão integrados na sua envolvente; 

5.  Construir sobre o que existe, criando o que ainda não existe – o desafio de revitalizar edifícios 

históricos, como fez no Japão, em Itália e atualmente, em França; 

6. Cuidar – Tadao Ando participa também em iniciativas de cariz social, desenvolvimento e 

sustentabilidade das comunidades onde já interveio, defendendo a crença de “building-making 

= environment-making”. 

Tadao Ando nasceu em 1941, em Osaka, Japão, tendo a sua infância sido marcada pela 

destruição e reconstrução do país, consequência da Segunda Guerra Mundial. Conforme o próprio 

Tadao Ando revela, durante o período entre os seus dez e dezassete anos, aprendeu com um 

carpinteiro local a trabalhar as madeiras, construindo modelos de navios e aviões. Nas palavras de 

Tadao Ando (cit. in. Jodidio, 2014: 714):  
  

“Quando tinha cerca de 18 anos, comecei a visitar templos, santuários e casas de chá em Quioto e 
Nara. Há muita, e excelente, arquitetura tradicional naquela área. Ao ver os edifícios ao vivo, ao ler livros sobre 
eles, estava a estudar arquitetura.”  

 
 

Assim sendo, cultivou e aprofundou o interesse pela arquitetura de forma autodidata, fazendo 

pequenos estágios com designers e em escritórios de urbanismo. Em jovem, juntou dinheiro para viajar 

e durante o período entre 1962 e 1969 visitou os Estados Unidos da América, alguns países na Europa 

e em África, onde pode conhecer obras de referência da arquitetura Ocidental. Nestas suas viagens 

fazia-se acompanhar por um caderno de rascunho e desenhos. Cedo teve conhecimento e decidiu 

estudar as obras de Le Corbusier, ficando intrigado com o uso “dinâmico” que o arquiteto suíço dava 

ao betão, conforme é exposto na biografia publicada na página oficial do The Pritzker Architecture Prize, 

para o laureado de 1995. 

Em 1969, Ando formou o ateliê Tadao Ando Architects & Associates, em Osaka. A sua carreira 

profissional iniciou-se com pequenos trabalhos e projetos residenciais. O seu primeiro projeto a ser 

reconhecido com um prémio foi de uma habitação unifamiliar – Row House – em Sumiyoshi (Osaka), 

                                                      
38 A exposição organizada pelo Centro de Arte Nacional, em Tóquio, intitulada de “10th Anniversary of the National 
Art Center - TADAO ANDO: ENDEAVORS”, realizou-se entre 27 de setembro e 18 de dezembro de 2017. Para 
fazer uma apresentação compreensiva do desenvolvimento dos trabalhos de Tadao Ando e do seu futuro, recorreu-
se ao uso de mais de 200 maquetes, fotografias, vídeos, esquissos e desenhos de Ando. Foi também reproduzido 
um modelo à escala real  da igreja da luz, construída em Ibaraki, Osaka (1989).  
Mais informação sobre a exposição encontra-se disponível em:  
http://www.tadao-ando.com/exhibition2017/contents/ [acedido em jan. 2018] 
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1975, pelo qual foi galardoado com o prémio anual da Architectural Institute of Japan, em 1979. 

Concordante com o que Frampton (1995) escreveu, o projeto desta casa revelava já muitas das 

intenções que Ando viria a demonstrar durante o resto da sua carreira: “(...) creating introspective 

microcosms to stand against the urban chaos of the late modern world”. A criação de um espaço 

humano e o estabelecimento de uma forte relação entre a obra construída e a natureza em que se 

insere tornaram-se as premissas do trabalho de Tadao Ando. O próprio arquiteto (cit. in. Frampton, 

1995) defende que o trabalho com as forças do local da construção consegue restituir a unidade entre 

o edifício e a natureza (compreendida em elementos como a luz e o vento) perdida no processo de 

modernização do Japão durante o rápido crescimento do país nas décadas de 1950 e 1960.  

Nos anos 80, destacam-se os projetos do conjunto habitacional Rokko I, em Kobe (1978 – 81); 

a igreja da água, em Hokkaido (1985 - 88) e a igreja da luz, em Ibaraki (1987 – 88), no Japão, que 

comprovam os princípios de Ando. 

A ferramenta base do seu trabalho é a parede de betão armado, que acabou por se tornar na 

sua imagem de marca, desempenhando uma função estrutural e formal. Ando reconhece (The Pritzker 

Architecture Prize, 1995) a parede como elemento básico da arquitetura e, simultaneamente, com o 

potencial de ser o elemento mais enriquecedor. Também sobre este tópico, Frampton (1995) compara 

Tadao Ando a Auguste Perret: “(...) Like Auguste Perret before him, but in a totally different spirit, Ando 

has adopted concrete as though it were the tectonic demiurge of our time”. 

Ando revela que a tradição da carpintaria japonesa foi uma grande influência para o seu 

trabalho. Até em relação às suas paredes de cimento, uma vez que o arquiteto afirma que o segredo 

da técnica de construção está na perícia das cofragens de madeira. Como Frampton descreve, a 

mestria do trabalho em madeira revelou-se a outra escala com a realização do pavilhão japonês para 

a Exposição Mundial de Sevilha, em 1992. Foi nesta altura que o seu trabalho, que se concentrava no 

Japão, teve um lançamento internacional, dando início ao projeto para a Fabrica Benetton 

Communication Research Center, em Treviso, norte de Itália. O projeto para a marca italiana Benetton 

desenvolveu-se entre 1992 e 2000.  

Entre os vários projetos para o estrangeiro, conta-se a participação no concurso para a galeria 

Tate Modern, entre 1994 e 1995; e o projeto do museu de arte moderna de Fort Worth, no Texas, entre 

1997 e 1999. 

Durante a sua carreira, Tadao Ando foi distinguido com inúmeros prémios de arquitetura, como a 

medalha Alvar Aalto, em 1985; o Prémio Carlsberg, em 1992; o Pritzker, em 1995; o 8º Praemium 

Imperiale, em 1996; o Kyoto Prize, em 2002; entre outros. Ando foi também Professor convidado na 

Universidade de Yale (1987), Columbia (1988), Harvard (1990), Califórnia (2005) e tornou-se Professor 

da Universidade de Tóquio em 1997, onde, agora professor emérito, continua a dar aulas. 

 

3.2.2. Dois projetos de referência no meio museológico 

 O Modern Art Museum of Fort Worth, no Texas (EUA), está inserido no distrito cultural da 

cidade, onde também se encontra o Kimbell Art Museum (1966 - 1972), de Louis Kahn (1901 - 1974). 

O museu de arte moderna de Fort Worth é composto por cinco pavilhões retangulares paralelos [Fig. 

46], intercomunicantes, dispostos numa referência “(...) às sucessivas abóbadas cilíndricas de Kahn.”, 

conforme foi descrito por Jodidio (2014: 431). O complexo é composto por um jardim com um espelho 

de água, sobre o qual se encontram assentes os pavilhões: os três mais curtos destinam-se a 
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exposições, enquanto os dois restantes, por onde se efetua a entrada do público, constituem as áreas 

sociais. Cada pavilhão tem dois pisos e é rematado por uma cobertura plana que se estende para além 

das suas fachadas de vidro e paredes de betão, proporcionando proteção contra a entrada direta de 

luz natural. As coberturas são suportadas por colunas em Y de cerca de 12m de altura que surgem do 

espelho de água e se sobrepõem às fachadas de vidro viradas para o jardim [Fig. 47]. O desenho de 

volumes limpos sem muitas compartimentações e o revestimento de vidro feito em volta dos espaços 

expositivos, delimitados por paredes de betão, permite a existência de uma relação interior/exterior sem 

comprometer a observação das obras de arte. A construção do museu terminou em 2002 e, no final 

desse ano, abriu ao público.  

 

           

Destaca-se também o projeto do Museu de Arte Chichu, em Naoshima, Japão; desenvolvido 

entre 2000 e 2004. Esta obra deu continuação a um ciclo de intervenções de Ando nesta parte da ilha, 

onde já projetara o Benesse House Museum (1992) e a Benesse Oval House (1995), dois espaços 

onde se pretendia estabelecer uma nova relação entre visitante, arte e natureza. O Chichu Art Museum, 

usando a mesma ideologia, resulta de um repensar da relação entre o ser humano e o meio envolvente 

uma vez que a maior parte da construção se desenvolve no subsolo [Fig. 48]. Esta solução procurava 

diminuir o impacto da construção na paisagem sobre o mar Seto Inland. Assim, o desenho dos três 

níveis do museu surge da articulação entre geometrias básicas no terreno [Fig. 49], que formam salas 

de exposição, pátios e aberturas zenitais e horizontais de iluminação natural do espaço subterrâneo. É 

ainda de notar que, apesar de terem sido produzidas peças site-specific para certos espaços do museu, 

outras salas foram feitas a pensar nas obras a expor, como é o caso da sala onde estão expostas cinco 

pinturas da série dos nenúfares de Claude Monet, onde uma claraboia permite a entrada indireta de luz 

natural.  

Figura 46 - Planta de Implantação do museu de Fort Worth, 
adaptada de Renzo Piano Building Workshop. No extremo 

inferior esquerdo encontra-se o Kimbell Art Museum. 

 

Figura 47 – Fotografia do exterior das galerias 
do museu, visto do espelho de água. 
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3.2.3. Trabalho com a Fondation Pinault 

Em 2001, Tadao Ando começou a trabalhar com o empresário e colecionador de arte francês 

François Pinault, ao vencer o concurso para a Fondation d’Art Contemporain François Pinault, com um 

projeto a realizar na Île Seguin, nos subúrbios de Paris [Fig. 50]. Conforme Jodidio (2010) relata, também 

Rem Koolhaas, Álvaro Siza e o ateliê MVRDV, para nomear alguns, apresentaram propostas para o 

terreno de cerca de 32000 m2 em Billancourt, comprado por Pinault em 2000.   

Sobre as notícias de que o seu ateliê tinha sido escolhido, Ando observou (in Jodidio, 2010: 7): 

 

 “For an architect, it was a job worthy of special effort: a museum that would be among the biggest in 
Europe; a site with a historic urban context, being Renault’s place of birth and once a center of the labor 
movement, and a location at the tip of an island surrounded by water.”  

 

Porém, pouco antes das obras no local começarem, o empresário francês decidiu cancelar o 

projeto39 uma vez que o município de Billancourt não estava a avançar com o plano de desenvolvimento 

urbano e de infraestruturação de acessos na área envolvente à ilha. 

Nesse mesmo ano, em 2005, François Pinault adquiriu o Palazzo Grassi, em Veneza, 

originalmente desenhado pelo arquiteto Giorgio Massari (1687 - 1766), no século XVIII, para a família 

Grassi. Este palazzo, situado à beira do Grande Canal, apresenta uma área útil de 5000m2 e foi em 

tempos um hotel, um museu do traje e, posteriormente, foi vendido ao grupo italiano FIAT, em 1983, 

com vista à apresentação de arte. De modo a adaptar o edifício a esse propósito, a FIAT contratou a 

arquiteta Gae Aulenti (1927 - 2012) para liderar a renovação do palazzo. Cerca de duas décadas mais 

tarde, a FIAT vende o Palazzo Grassi a François Pinault. Após a compra do Palazzo veneziano, Pinault 

aponta Tadao Ando como responsável pela sua requalificação como centro de arte contemporânea.  

De acordo com Tadao Ando (in Jodidio, 2010: 9), o contexto veneziano considera, 

intrinsecamente, a sujeição a leis de preservação de edifícios históricos muito estritas, não sendo 

possível realizar alterações significativas sobre os imóveis. É neste âmbito que Ando realça a 

                                                      
39 Para explicar a desistência do investimento no projeto no rio Sena, nos arredores de Paris, François Pinault 
escreveu um artigo para o jornal francês Le Monde, onde distingue projetos que surgem de investimentos públicos 
e de privados, e relativamente à questão de prazos afirma: "L'éternité est le temps de l'art, pas celui des projets 
qui veulent le servir". Pinault, F. (2005) Ile Seguin: je renonce, par François Pinault. Le Monde. Disponível em: 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2005/05/10/ile-seguin-je-renonce-par-francois-pinault_647464_3232.html 
[acedido em fev. 2018] 

Figura 48 – Vista aérea da implantação do museu de arte Chichu, 
na ilha de Naoshima. O museu desenvolve-se,  maioritariamente, 
no subsolo formando vazios geométricos no terreno. 

Figura 49 – Representação axonométrica do 
museu, onde se verifica a articulação entre 
galerias, percursos e aberturas. 
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importância de trabalhar com equipas locais de arquitetos, com conhecimento da legislação e das 

condicionantes regionais, o que faz ultrapassar a distância geográfica e cultural.  

Relativamente à intervenção no Palazzo Grassi [Fig. 51], Ando afirma (cit. in. Jodidio, 2010: 

26): "I tried to create a new world within the limits of framework of the existing building (...)”. O arquiteto 

explica ainda que os elementos ornamentais adicionados em renovações prévias foram removidos de 

modo a recuperar o desenho original de Giorgio Massari e que  “(...) very minimal new elements” foram 

adicionados ao edifício. 

Entre 2011 e 2012, Tadao Ando desenhou ainda o Teatrino di Palazzo Grassi [Fig. 52]. Um 

auditório de 225 lugares instalado dentro de uma estrutura preexistente, adjacente ao palazzo, no 

espaço que, segundo Jodidio (2014: 689), fora usado, anteriormente, como teatro ao ar livre e onde 

atualmente são organizados pela Fundação ciclos de cinema e conferências. 
 

         

 

Foi após a abertura do Palazzo Grassi, em 2006, que François Pinault convidou Tadao Ando a 

desenvolver mais um projecto para Veneza: o restauro e a reconversão de uma antiga alfândega, do 

outro lado do Grande Canal, num novo centro de arte contemporânea, de modo a  completar uma rede 

artística sobre o Grande Canal de Veneza (in Jodidio, 2010: 9). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Modelo tridimensional da 
proposta apresentada por Tadao 
Ando, em 2001, para a Fondation 
d’Art Contemporain François Pinault, 

na Île Seguin, em Billancourt. 

Figura 51 – Interior do Palazzo Grassi, 
onde se destaca o teto original que foi 
restaurado e os elementos de iluminação 
adicionados na intervenção de Tadao 

Ando, em 2006. 

Figura 52 – Entrada no 
Teatrino di Palazzo Grassi, 
em Veneza, restaurado por 
Tadao Ando entre 2011 e 

2012. 



36 
 

3.3. Punta della Dogana   

3.3.1. Contextualização e localização 

No século XV, a ilha de Veneza era um ponto estratégico de trocas comerciais e foi devido ao 

elevado tráfego de mercadorias que se considerou necessário construir uma segunda alfândega, para 

além da já existente no extremo este da ilha, na zona do Castello.  

Segundo o livro Curiosità veneziane, escrito em 1863, por Giuseppe Tassini, (cit.in. Dal Co, 

2009) foi em 1414 que se iniciou a construção de mais duas alfândegas: uma para controlar as 

embarcações provenientes do Mar Adriático e outra para controlar a mercadoria vinda do território 

continental. 

A alfândega marítima - Dogana da Mar – foi construída na Punta della Trinità, que, conforme o 

nome indica, situa-se no extremo do cabo de terra da zona de Dorsoduro [Fig. 53]. Esta localização, 

geograficamente estratégica, onde o Canal Grande, que divide a cidade de Veneza, encontra o Canal 

da Giudeca, que a separa da ilha de Giudeca, permitia que a dogana estivesse orientada para o lado 

do Adriático e que interpelasse as embarcações antes de entrarem na cidade.  
 

 

 

Segundo Tassini (cit. in Dal Co, 2009), a Dogana da Mar começou a funcionar em pleno em 

1525 [Fig. 54], porém, a alfândega sofreu alterações significativas em 1675, após a construção da 

basílica Santa Maria della Salute, a oeste do edifício. As obras que estabilizaram a forma e a imagem 

da dogana [Fig. 55], que prevalece até hoje, foram atribuídas ao engenheiro e arquiteto Giuseppe 

Benoni (1618 - 1684). Só no século XX é que o edifício deixou de ser usado para o seu propósito inicial 

e foi sujeito à ocupação por parte de diferentes entidades venezianas, tendo servido, como depósito 

para as Gallerie dell’Accademia; sede de uma sociedade de remo e também como seminário (Dal Co, 

2009: 156).  
 

Figura 53 – Ortofotomapa da ilha de Veneza, com a localização da Punta della Dogana destacada, no cabo de 
terra entre o Grande Canal e o Canal da Giudeca. 
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Quando, em 2005, Massimo Cacciari se tornou Presidente da Câmara Municipal de Veneza 

decidiu abrir concurso para a tutela da Punta della Dogana, com vista à instalação de uma instituição 

cultural. A Câmara de Veneza precisou da autorização do Estado Italiano para avançar com o projeto 

de concessão do edifício, durante um período de trinta anos, à instituição vencedora40. Em junho de 

2007, os resultados do concurso indicaram que a tutela seria atribuída à Fundação François Pinault.  

A morfologia do edifício foi fortemente marcada pela sua implantação, delimitada a norte pelo 

Canal Grande e a sul pelo canal da Giudeca, o que resultou numa planta de perímetro triangular [Fig. 

56].  
 

 

A Dogana desenvolve-se num eixo este-oeste e é rematada por uma torre em pedra depois da 

qual o edifício se expande numa sequência de armazéns paralelos, separados por paredes de alvenaria 

de tijolo portantes. 

                                                      
40 Tal deve-se ao facto de a Punta della Dogana permanecer um bem cultural público, propriedade do Estado 
Italiano, protegido conforme indica a Parte II do Decreto Legislativo 42/2004, com decreto especial, do Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. Para o concurso da concessão da Dogana da Mar, era necessário apresentar um 
plano para restauro do edifício e programa museológico. Para além da fundação de François Pinault, também a 
fundação Peggy Guggenheim participou no concurso, apresentando uma proposta de renovação do edifício da 
arquiteta Zaha Hadid. Sugere-se a leitura de Dal Co, F., Tadao Ando for François Pinault – From Ile Seguin to 
Punta della Dogana. Milano: Electaarchitettura, 2009, pp. 25   

Figura 54 – Detalhe do mapa em perspetiva de Veneza, 
da autoria de Jacopo de Barbari (1500), que mostra a 
alfândega na Punta della Trinità, antes das obras no 
séc. XV. 

Figura 55 – A pintura de Francesco Guardi “Venice: 
The Punta della Dogana with S. Maria della Salute” 
(cerca de 1770) mostra a alfândega após a intervenção 

de Giuseppe Benoni. 

Figura 56 – Ortofotomapa legendado da Zona de Dorsoduro, Veneza. Imagem capturada em 2015. 
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Como consequência das diferentes ocupações que a dogana teve, a estrutura sofreu várias 

alterações. De acordo com Anselmi (in Dal Co, 2009), no início do século XXI os armazéns 

encontravam-se compartimentados, tendo sido divididos quer em altura como em planta [Fig. 57A e 

57B]. Na ponta este do edifício, um corredor central de duplo pé-direito interrompia os armazéns e abria 

caminho para um átrio quadrado que tinha sido criado através da destruição parcial de uma das paredes 

portantes e substituição por dois pilares de tijolo. 

Já no exterior, muitos dos portões existentes nas fachadas laterais, orientados para os canais, 

em cada extremidade dos armazéns, tinham sido tapados e preenchidos com tijolos. 

 

    

 

Em 2003, foi realizada uma intervenção nas fundações do edifício41, uma vez que foram 

detetados abatimentos do terreno, junto às margens dos canais. A intervenção consistiu em injeções 

de resina a diferentes níveis de profundidade, ao longo de um período de 6 meses. 

 

3.3.2. Premissas e objetivos da proposta 

A estratégia de intervenção desenvolvida pelo ateliê de Tadao Ando traduz-se nas seguintes 

palavras (in Jodidio, 2010: 9): “I believed that the best way to create architecture in this historic city was 

to respect the city’s memories”.  

Seguindo essa premissa, o arquiteto propõe respeitar a estrutura da Dogana da Mar e enfatizar 

a sua forma triangular, bem como a organização funcional da planta original. Por outro lado, e 

concordante com a legislação italiana, Ando pretende recuperar a imagem exterior do edifício, que 

outrora se estabelecera enquanto uma das portas da cidade, através do restauro do torreão e das 

restantes fachadas do edifício. 

Apesar de em julho de 2007 não existir uma planta exata do estado em que se encontrava o 

edifício, Ando começou por desenvolver ideias que exploravam a circulação dos visitantes dentro da 

Punta della Dogana (Dal Co, 2009). Os primeiros rascunhos enviados para Itália apresentavam a 

distinção entre zona de exposição e zona de circulação, sendo a entrada feita pela fachada virada para 

o Campo della Salute e mantendo-se a zona de circulação no lado norte, paralelo ao Grande Canal 

[Fig. 58]. 

                                                      
41 A intervenção de estabilização das fundações do edifício em 2003 encontra-se documentada em: 
http://www.infobuild.it/2006/03/punta-della-dogana-a-venezia/# e 
http://www.uretek.it/uretek/wp-content/uploads/2015/05/punta_della_dogana_ve.pdf 

Figura 57 –  Plantas da Punta della Dogana com base no levantamento feito ao edifício em outubro de 2007, 

apresentado no livro de Francesco Dal Co (2009: 115): Planta do piso térreo (A); planta do primeiro piso (B).  
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Para além da distribuição simplificada do programa – bilheteira e serviços de acolhimento ao 

público adjacentes à entrada; áreas de exposição nos dois pisos, em toda a extensão dos antigos 

armazéns, zona social e comercial na extremidade este e torreão – Ando propôs também, desde logo, 

os acabamentos para cada tipo de espaço.  

Ando decidiu que, para as áreas expositivas, os tijolos das paredes de suporte deviam ser 

restaurados e permanecer expostos, tal como toda a estrutura de madeira da cobertura. De acordo 

com Ando (cit. in. Jodidio, 2010: 18), trabalhar com estes elementos permitia manifestar a 

individualidade do edifício. 

No que diz respeito ao pavimento, inicialmente idealizou-se que cada zona poderia ter um 

pavimento distinto, consoante a função exercida no espaço, porém acabou por se uniformizar o 

pavimento dos serviços de acolhimento ao público e da zona comercial – pavimento tipo Terrazzo. Já 

o pavimento da área expositiva varia do piso térreo (cimento e resina) para o primeiro piso (linóleo), 

com a exceção do pavimento no átrio central.  

O átrio, que resultara de uma modificação feita à estrutura original, foi adotado como o núcleo 

do edifício: espaço onde é alcançada harmonia temporal, conforme foi escrito na memória descritiva 

do projeto42. Concordante com esta descrição, Jodidio (2010: 21) identifica este espaço como uma área 

de reconciliação, entre presente e passado, devido ao restauro e reintegração do pavimento original e 

à instalação de um novo elemento – paredes de betão à vista. Especificamente sobre esta intervenção, 

Ando (cit. in. Jodidio, 2010: 26) clarifica a sua intenção: 

 

“(...) in the Punta della Dogana renovation, to some extent I had more flexibility to design new spaces 
[em comparação com o Palazzo Grassi]. I aimed to provoke a dramatic clash between the old and the new 
by inserting a space confined in concrete walls inside the existing structure; an exercise that evidences the 
series of historical layers, bringing along a sense of clarity and understanding, instead of covering or 
destroying history." 

 

Assim, procurou-se a configuração espacial das novas paredes que melhor se adequasse ao 

espaço e estabeleceu-se que no espaço entre a estrutura preexistente e o novo elemento deviam ser 

instalados acessos verticais de comunicação com o piso superior [Fig. 59A]. Após se fixar a forma a 

                                                      
42 Tadao Ando Architect & Associates (2007), Architectural concept for the restoration of the Punta della dogana in 
Venice. In: Dal Co, F., Tadao Ando for François Pinault – From Ile Seguin to Punta della Dogana. Milano: 
Electaarchitettura, 2009, pp. 105 

 

Figura 58 –  Planta esquemática da distribuição programática no piso térreo, 
de acordo com os primeiros estudos de Tadao Ando em 2007.  
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dar à intervenção em betão, solução que surge da demolição das paredes divisórias que confinavam o 

átrio, surge a questão da localização das aberturas dentro do cubo [Fig. 59B]. Primeiro, pensou-se que 

seria possível usar este espaço para se atravessar para o lado oposto do edifício [Fig. 59C], porém nos 

desenhos seguintes as aberturas passam a ser colocadas no lado do cubo virado para o canal da 

Giudeca, a sul [Fig. 59D]. Desta forma o percurso idealizado pelo arquiteto desde a entrada até ao 

Belvedere seria conseguido de forma mais eficaz, permitindo aos visitantes explorarem o edifício 

simultaneamente à exposição. 

O “(...) cubo de Ando (...)”, como foi apelidado por Berti (in Dal Co, 2009), veio a sofrer mais 

alterações. Estudos em corte, revelam a evolução da ideia servindo inicialmente as paredes de betão 

como parapeito para quem estivesse no primeiro piso, permitindo que se visse o interior do cubo a 

partir do primeiro piso. De seguida, as paredes de betão são elevadas de modo a aproximar-se da 

cobertura de madeira, tornando o espaço mais fechado. Ao elevar a altura do cubo, modifica-se a lógica 

presente nos restantes espaços, onde os paramentos verticais são elementos originais da dogana e o 

pavimento é novo, neste caso as paredes seriam o novo elemento e o pavimento resultaria do restauro 

do original – blocos de pedra masegni. 

  

 
Figura 59 - Conjunto de plantas esquemáticas do piso térreo ilustrativas da evolução da proposta para a zona do 
átrio central. A_Conceber um espaço confinado dentro do átrio; B_Fixar a sua forma; C_Estudo da circulação; 

D_Proposta final. 

De forma geral, a maioria das paredes divisórias, não estruturantes, seriam demolidas, e nas 

duas maiores galerias, mais a oeste, o primeiro piso apresentar-se-ia enquanto mezzanini. Deste modo, 

uma vez que o primeiro piso só iria ocupar um terço da extensão total dos antigos armazéns, adquiriam-

se áreas expositivas com diferentes pés-direitos, permitindo uma maior diversidade dos espaços.  

A distribuição de acessos verticais e de zonas técnicas deveria ser, a pedido de François 

Pinault, reduzida ao mínimo possível, de forma a preencher os requisitos básicos para apresentação 

de arte e sem criar obstruções no espaço expositivo. Assim, as zonas de acessos verticais incluem 

espaço de arrumação e as caixas de manutenção técnica incluem as caixas dos elevadores, formando 

núcleos de espaços servidores. O desenho destes núcleos foi desenvolvido por forma a enquadrarem-

se na linguagem contemporânea de Ando, com paredes de betão à vista a delimitarem o espaço. 

No desenvolver do projeto para a Dogana da Mar, Ando procura ainda fazer homenagem ao 

arquiteto veneziano Carlo Scarpa, incorporando elementos característicos do seu trabalho no novo 

A B C D 
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projeto. Segundo Jodidio (2010: 26), Ando ponderou replicar o desenho do pavimento da Tomba Brion, 

em San Vito di Altivole, porém acabou por decidir replicar o padrão das portas metálicas do 

estabelecimento da Olivetti, na piazza di San Marco [Fig. 60], tal como acaba por fazer no Teatrino do 

Palazzo Grassi. Ando estuda o desenho das grelhas metálicas e propõe aplicar o mesmo nos vinte 

pórticos, distribuídos pelas três fachadas da Dogana da mar, que dão acesso ao exterior [Fig. 61]. Mais 

uma vez, Jodidio (2010: 24) destaca esta ideia, afirmando que revela sensibilidade em relação à história 

mais recente de Veneza. 

 

                

 

Na obra “Tadao Ando Venice”, de 2010, Tadao Ando aborda um elemento da sua ideia original 

que não se realizou: a construção de um par de colunas de betão junto à entrada [Fig. 62]. A 

implantação das duas colunas, com cerca de 10m de altura, no Campo della Salute, deveria, de acordo 

com Ando (in Jodidio, 2010: 9), “(...) simbolizar o diálogo entre história e futuro (...)”, confrontando as 

colunas de San Teodoro e San Marcos, erguidas do outro lado do Grande Canal. A ideia foi recebida 

com grande contestação pública, no entanto, Ando afirma que foi devido a problemas técnicos que não 

se concretizou. 

Por fim, é importante notar que o projeto foi desenvolvido em constante diálogo com ateliês 

locais italianos, para os quais foram atribuídas diferentes áreas de trabalho. O arquiteto Adriano 

Lagrecacolonna foi destacado como chefe de obras, a Tecnobrevetti Team Engineering estava 

responsável pela avaliação estrutural, e o ateliê Ferrara-Palladino pelo design dos sistemas de 

iluminação. Segundo Berti (in Dal Co, 2009: 156), esta colaboração multicultural incluía a vantagem da 

diferença horária que permitiu que o projeto progredisse de forma rápida, com trabalho contínuo 24 

horas por dia, desde o arranque do projecto em 2007. 

 

3.3.3. Condicionantes durante a obra 

Tratando-se de um projecto de reconversão de património que consistia grande parte no 

restauro da estrutura, Tadao Ando sabia que a concretização da sua visão no local seria determinada 

pelas condições do edifício e do seu comportamento. Ando (in Jodidio, 2010: 9) afirma que, de modo 

geral, projetos de regeneração de edifícios históricos não decorrem como foram antecipados. Porém, 

o arquiteto defende que são as reações perante os condicionalismos apresentados pelo local, e durante 

Figura 60 – Porta da loja Olivetti, 
projetada por Carlo Scarpa  
(1957-58).  

Figura 61 – Pórtico na fachada sul 
da Punta della Dogana, Tadao 
Ando replica o desenho das 

grelhas metálicas de Scarpa.  

Figura 62 – Pormenor do modelo 
tridimensional da Punta della Dogana, 
na Biennale di Architettura de 2017, 
ainda com as colunas de betão na 
entrada.  
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todo o desenvolvimento do projeto, que permitem estabelecer um verdadeiro diálogo entre antigo e 

novo. Muitas das decisões projetuais do ateliê foram definidas pelas circunstâncias à medida que as 

obras avançavam, uma vez que os estudos iniciais para o projeto tinham sido feitos sem existir uma 

planta exata do edifício tal como este se encontrava em 2007, conforme recorda Jodidio (2010). 

Um dos principais condicionalismos do projeto consistia no facto da Punta della Dogana ser um 

edifício concessionado e um monumento histórico, o que significa que todas as decisões projetuais 

tinham de ser apresentadas e aprovadas por uma entidade de controlo e vigilância do património 

cultural italiano, a Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio43. 

O processo de restauro da Punta della Dogana levou cerca de dois anos a ser concluído, 

conforme Berti (in Dal Co, 2009: 157) descreve, durou entre dezembro de 2007 e março de 2009. 

Inicialmente, foram conduzidos vários estudos para avaliar as condições em que a estrutura e restantes 

materiais do edifício se encontravam, incidindo especial preocupação sobre os danos causados por 

humidade e salinidade. Só após terem obtido os resultados da análise feita ao estado do edifício é que 

foi possível decidir qual a melhor forma para consolidar as suas fundações. 

Berti aponta que o primeiro grande desafio foi encontrar um local para o estaleiro de obra. Uma 

vez que o edifício tem a forma de um triângulo isósceles e é ladeado por dois canais, o único local firme 

para a instalação do estaleiro de obra foi o Campo della Salute. Neste local encontravam-se gabinetes 

técnicos, balneários e uma grua; a segunda grua utilizada para as obras teve de ser instalada numa 

plataforma subaquática, no lado do canal da Giudeca. 

Também o armazenamento de materiais de obra teve de ser cuidadosamente planeado devido 

à falta de espaço, o que levou, consequentemente, à execução de um horário detalhado relativamente 

à entrega de materiais encomendados, uma vez que não era permitida a perturbação do trânsito nos 

dois canais adjacentes à obra. 

Após a consolidação das fundações, a primeira intervenção consistiu na demolição dos 

elementos acrescentados no interior do edifício durante o século XX: pavimentos e paredes. Tanto 

quanto possível, as alvenarias originais, tanto de masegni, que se encontrava sob um pavimento de 

betão; como de tijolo das paredes de enchimento, foram salvaguardadas e recuperadas.  

Dada a história do local, foram conduzidas escavações arqueológicas que levaram há 

descoberta de vestígios de épocas distintas, a mais antiga datada do século XIII. 

Tal como Berti (in Dal Co, 2009: 156) explica, o fato do solo ter sido posto a descoberto 

implicava a sujeição do terreno à subida e descida da maré e, apesar do edifício se encontrar a 1,50m 

acima do nível do mar, foram tomadas medidas de prevenção em relação à acqua alta, protegendo o 

terreno contra a subida do nível do mar até aos 2m. Depois de se proceder à impermeabilização da 

base do edifício, foram instalados no piso térreo cabos elétricos, condutas de água e de aquecimento.  

Relativamente aos elementos verticais, procedeu-se ao restauro das paredes, procurando-se 

reutilizar e transplantar tijolos de outras partes do edifício para preencher as paredes de suporte e tapar 

vãos que tinham sido previamente abertos [Fig. 63]. Jodidio (2010) descreve que neste processo foi 

                                                      
43 A Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio é uma entidade que funciona a nível regional como uma 
ramificação do Ministério do património, actividades culturais e turismo de Itália. No caso da Punta della Dogana, 
a Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, 
Padova e Treviso. Para aprofundar conhecimento sobre o funcionamento desta entidade sugere-se a consulta do 
site oficial: http://soprintendenza.pdve.beniculturali.it/  
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necessário aplicar métodos tradicionais de reparo e recolocação dos elementos danificados; quando 

necessário, recorreu-se também ao uso de novos tijolos com características semelhantes aos originais. 

Nas fachadas exteriores, de acordo com Berti (in Dal Co, 2009), o trabalho foi ainda mais 

complexo: a recuperação das fachadas passou pela componente estrutural até às decorações de 

pedra, recorrendo-se a varas de aço inoxidável para estabilizar elementos em risco, injecções de 

argamassa para eliminar vazios, e uso de químicos para tratar patologias causadas por agentes 

biológicos. Por outro lado, Jodidio (2010: 19) descreve o processo do restauro das fachadas de Benoni, 

como “seletivo” uma vez que determinadas zonas foram deixadas com tijolos reparados à vista e outras 

voltaram a ser estucadas [Fig. 64].  

Outro processo de restauro destacado por ambos, Jodidio e Berti, foi o da cobertura. A nível 

estrutural, cerca de 130 asnas de madeira foram recuperadas; já no exterior, cerca de metade das 

telhas utilizadas foram recuperadas do telhado original [Fig. 65]. 

 

                      

Simultaneamente, no interior do edifício estava a ser construído o cubo de betão. A natureza 

do local não permitia que o cimento fosse preparado in situ, por isso o cimento foi preparado com um 

agente retardador fora do local de obras e só depois para lá transportado. Consequentemente, o 

enchimento das cofragens teve de ocorrer durante a noite e madrugada, uma vez que correspondia ao 

horário de menor circulação nos canais e, por este mesmo motivo, os equipamentos sofriam menos 

oscilações. Depois da construção do cubo, deu-se início à instalação das infraestruturas em falta e 

acabamentos. Condutas, tubagens e fios de alimentação elétrica foram ocultados, colocados 

discretamente entre a cobertura e as vigas de madeira, ou sob o pavimento.  

Relativamente à iluminação artificial, o ateliê italiano FerraraPalladino Associati foi encarregado 

do design do sistema de iluminação das áreas de exposição44.  

Na Punta della Dogana, ao contrário do estabelecido no modelo white box, existe interação 

com o exterior através de vãos que permitem vistas sobre a cidade em redor e a entrada de luz natural, 

quer zenital (direta e direcional), quer lateral (mais suave e difusa). Deste modo, o ateliê procurou 

também reproduzir duas modalidades de luz distintas através da luz artificial: uma suave e outra direta. 

                                                      
44 A informação sobre o sistema de iluminação desenhado por Ferrara-Palladino Associati encontra-se no catálogo: 
Ferrara, C; Palladino, P. (2010). Punta della Dogana Centre for Contemporary Art – A design approach for lighting 
cultural buildings. ERCO Lichtbericht, 90. pp. 26-29. Disponível em: https://www.erco.com/download/content/30-
media/1-lighting_report/013-erco-lb90/erco-lichtbericht-90-en.pdf [acedido em novembro 2017] 

Figura 63 – Parede no interior do 
espaço expositivo com vestígios de 
uma antiga abertura.  

Figura 64 – Fachada norte do 
edifício, após o restauro da 
alvenaria e estuques. 

Figura 65 – Fotografia de 
trabalhadores a colocar telhas 
durante as obras na cobertura.  
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Trabalhando também com o conceito de flexibilidade, quer a nível de montagem dos pontos de luz, 

como a nível de intensidade, o ateliê desenvolveu um sistema de projetores de modo a proporcionar 

luz direcionada e um conjunto de trajetos de iluminação embutida para obter o efeito de luz-ambiente 

nos diferentes espaços expositivos. O recurso a um sistema digital de controlo da iluminação – DALI 

(Digital Addressable Lighting Interface) - permitiu centralizar vários outros serviços nos mesmos painéis 

de controlo, como o alarme de incêndio, sensor eletroacústico, sistema de videovigilância CCTV, 

controlo da temperatura e cortinas automáticas. 

O último trabalho a realizar foi o restauro da estátua da Fortuna que se encontra no topo do 

torreão. Segundo Jodidio (2010: 29), a estátua de 1678 de Bernardo Falcone, foi desmontada e 

restaurada por especialistas através de métodos tradicionais de modo a não danificar as figuras de 

bronze. 

 

3.3.4. Funcionamento dos espaços  

Atualmente, a Punta della dogana apresenta um total de vinte espaços expositivos. 

No piso térreo, na entrada, encontra-se a bilheteira seguida de um espaço com cacifos e 

instalações sanitárias, que completa a zona de receção do visitante. Ainda neste piso, no extremo 

oposto, separando a área expositiva do acesso ao torreão e belvedere, existe uma loja/livraria [Fig. 66] 

e na continuação deste espaço encontra-se uma cafetaria – Dogana Café [Fig. 67]. No piso de cima, 

para além dos espaços expositivos, existe uma zona de acesso privado, para funcionários.  

Nos serviços de acolhimento, bem como nas zonas de transição entre galerias [Fig. 68], existe 

uma diferenciação de materiais tal como fora estipulado no projeto onde, para além dos pavimentos, 

também o tratamento das paredes é distinguível uma vez que, em oposição às paredes de tijolo, estas 

foram estucadas e pintadas. Esta distinção material verifica-se também sob a forma de intervalo físico 

entre elementos originais e elementos novos, conforme se verifica melhor no destaque da estrutura de 

madeira da cobertura perante o cubo de betão no átrio [Fig. 69 e 70]. 

 

          

 

Figura 66 – Fotografia do interior do edifício, com 

vista para a livraria da Punta della Dogana. 
Figura 67 – Fotografia do interior do edifício, com 
vista para a Dogana Café.  
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Através das plantas atuais do edifício, é possível verificar a sequência programática de espaços 

em funcionamento [Fig. 71]. O acesso principal à Punta della Dogana faz-se pela fachada oeste. Os 

restantes acessos situados nas fachadas a norte e a sul, que correspondem aos espaços das galerias, 

servem como saídas de emergência e são utilizados na receção de peças vindas de barco, sendo este 

o único modo de receção dos objetos.  

No interior, toda a área expositiva é de livre circulação, podendo cada exposição ser associada 

a uma sugestão de percurso. A sinalética existente, referente a espaços e serviços, é feita de forma 

discreta de modo a não perturbar o campo visual nos espaços expositivos. 

Nas galerias, os espaços de dimensões mais pequenas podem ser usados para apresentação 

de obras multimédia, ou de dimensões mais reduzidas, enquanto os espaços de duplo pé-direito são 

aproveitados para a exposição de objetos de maiores dimensões. Todas as galerias, bem como o átrio 

central, podem ser usadas para a realização de workshops ou atividades relacionadas com os vários 

programas promovidos pela Fondation François Pinault, bem como o espaço exterior ao museu.  

 

 

 

Figura 71 – Planta atual da Punta della Dogana: Planta do piso térreo_A; Planta do primeiro piso_B. 

Figura 68 – Zonas de transição 
entre cada espaço expositivo. 

Figura 69 – O “Cubo de Ando” visto do 
primeiro piso, as paredes de betão não 

chegam a tocar na cobertura de madeira. 

Figura 70 – Detalhe do recorte 
existente na parede de betão 

do átrio.   
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A Punta della Dogana foi inaugurada a junho de 2009, com a exposição “Mapping the Studio”. 

Alison Gingeras, uma das curadoras da exposição inaugural45, explica de que forma a arquitetura do 

espaço e os trabalhos de restauro influenciaram a sua preparação (cit. in. Jodidio, 2010: 37):  

 

"In many ways we let the architectural and natural qualities of the Dogana guide our installation choices. 
Factores such as natural light, ceiling heights, and even the dialogue with the city as seen through the windows 
had a large role in how we organized the flow of the exhibition there."  

 

Alison acrescenta que, durante o desenvolvimento do projeto de reconversão, os curadores  

trabalharam em conjunto com o arquiteto no desenvolvimento dos sistemas de colocação das obras 

nas paredes. 

Relativamente ao edifício e à decisão de deixar as paredes estruturais, bem como a estrutura 

da cobertura à vista, Alison (cit. in. Jodidio, 2010: 37) afirma que, inicialmente, havia algum nervosismo 

em relação ao facto do espaço não corresponder ao modelo expositivo white cube, contudo, a 

atmosfera criada revela agora ser “o maior atributo do edifício”. Também as galerias com um pé-direito 

mais reduzido, que inicialmente preocuparam os curadores, acabaram por proporcionar um ambiente 

íntimo que permite os visitantes ligarem-se não só às obras de arte, mas também às complexidades do 

edifício. Alison conclui sugerindo uma narrativa onde o próprio edifício tem expectativas sobre os 

artistas a serem apresentados: “(...) I would say that the Dogana is a very demanding space in the sence 

that it requires excellence from the works of art“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45 A exposição inaugural “Mapping the Studio: Artists from the François Pinault Collection” realizou-se entre junho 
de 2009 e Outubro de 2011, em ambos os espaços do Palazzo Grassi e da Punta della Dogana. François Pinault 
colocou Alison Gingeras e Francesco Bonami como responsáveis pela curadoria desta exposição. 
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3.4. A Arquitetura de Rem Koolhaas  

3.4.1. Biografia 

Remment Koolhaas nasceu em 1944, em Roterdão, Holanda. Inicialmente, Koolhaas trabalhou 

como jornalista e chegou a fazer alguns trabalhos como argumentista até tomar a decisão, em 1968, 

de frequentar a Architectural Association School of Architecture (AA), em Londres.  

Quatro anos depois de se ter inscrito, Koolhaas apresentou o projeto final na AA denominado 

“Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture”. Neste projeto, desenvolvido em grupo, eram 

exploradas ideias utópicas aplicadas à cidade de Londres e os impactos da arquitetura na população, 

realçando, desde logo, a importância da componente conceptual no seu trabalho. Ainda em 1972, 

Koolhaas foi para os Estados Unidos da América, onde teve a oportunidade de conhecer melhor Nova 

Iorque e estudar no Manhattan’s Institute for Architecture and Urban Studies. Durante este período 

escreveu “Delirious New York – A Retroactive Manifesto for Manhattan”, um manifesto que expõe, 

através da análise da arquitetura da cidade, o estilo de vida da sociedade metropolitana, de modo 

global. Esta obra, publicada em 1978, garantiu o destaque de Rem Koolhaas no meio da arquitetura, 

antes de apresentar projetos construídos (The Pritzker Architecture Prize, 2000). 

Em 1975, Rem Koolhaas, em conjunto com Elia Zenghelis, Zoe Zenghelis e Madelon 

Vriesendorp, fundou o Office for Metropolitan Architecture (OMA). Quase vinte anos depois, em 1994, 

e já com uma vasta lista de projetos desenvolvidos com o OMA, Koolhaas em colaboração com Bruce 

Mau, designer gráfico, publicou Small, Medium, Large, Extra-large, que reúne projetos do ateliê, 

conceptuais, não realizados e projetos construídos, até à data. Conforme o título indica, no livro as 

intervenções estão organizadas pela dimensão e pela escala de intervenção, desde habitações 

unifamiliares a projetos de planeamento urbano. 

Um ano depois, Koolhaas tornou-se Professor na Harvard Design School, onde ensinou Project 

on the city – unidade curricular que lhe permitiu criar grupos de investigação sobre diferentes áreas. 

Os temas abordados, em conjunto com os alunos, resultaram em novas publicações como “Project on 

the city I: Great Leap Forward”, que trata o desenvolvimento de áreas portuárias na China; ou ainda o 

estudo do fenómeno do consumismo na sociedade atual, a partir do qual foi depois produzido “Project 

on the City II: The Harvard Guide to Shopping”, todas publicadas em 2001. 

Esta análise detalhada da sociedade, do seu funcionamento e da sua evolução, permite que o 

arquiteto seja aclamado como “(...) a fearless critic of the socio-economic and political forces that have 

shaped the modern city (...)”, conforme descreve Goldberger (2000: 2). O mesmo autor afirma, também, 

que Koolhaas é um arquiteto que é estimulado pela evolução e pelo ritmo de constante transformação 

da sociedade. O grande valor dos seus trabalhos conceptuais e teóricos radica, em parte, no modo 

como Koolhaas consegue dar forma a essas mesmas ideias.  
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Rem Koolhaas e o arquiteto Dan Wood decidiram fundar, em 1999, um ramo conceptual do 

OMA, denominado AMO (Koolhaas et al., 2004). Desde então o AMO desenvolve trabalhos que estão 

a jusante da arquitetura e podem abranger estudos sociais, soluções tecnológicas e projetos de design, 

sendo responsável, por exemplo, pela criação de “Image of Europe”46, que resulta de um estudo a 

pedido da Comissão Europeia, com início em 2001. 

Mais recentemente, Koolhaas foi convidado para ser o diretor da Biennale di Architettura de 

2014, em Veneza, onde desenvolveu o tema “Fundamentals of Architecture”. O arquiteto contou com a 

colaboração e participação da Harvard School of Design, do OMA e do AMO para fazer um 

levantamento e uma sistematização dos elementos fundamentais da arquitetura, o seu passado e como 

poderão assumir-se no futuro.  

Compreende-se assim, que as distinções que Koolhaas foi recebendo ao longo da sua arreira 

– como o Pritzker, em 2000; o 15º Praemium Imperiale, em 2003; a Royal Gold Medal for Architecture, 

em 2004; ou o Leão Dourado na Biennale di Venezia por Lifetime Achievement, em 2010 – sejam 

justificados, tanto pelos seus projetos construídos, como pelos seus trabalhos conceptuais e 

académicos.47 

Apesar do Office for Metropolitan Architecture ter sido criado em 1975, foi em 1978 que 

ganharam a primeira adjudicação de maior destaque com a expansão do Parlamento Holandês, em 

Haia (Koolhaas e Mau, 1995). Foi então necessário estabelecer um posto físico em Roterdão, depois 

do qual começaram a receber mais projetos desde residências privadas, como a Villa dall’Ava, em Paris 

(1984), a estudos de planeamento urbano e equipamentos culturais, como por exemplo o Netherlands 

Dance Theater, em Haia (1981).  

Concordante com o que muitos críticos defendem, Koolhaas propõe-se a explorar novos 

territórios, físicos e conceptuais, espaços experimentais, onde uma ampla variedade de lógicas 

construtivas podem ser aplicadas (Asensio et al., 2002: 6). 

A arquitetura de Rem Koolhaas revela o seu interesse em perceber o que é que implica, 

verdadeiramente, cada programa, no contexto atual, e como será lido, o mesmo programa, no futuro, 

dada a célere mutação da sociedade em que vivemos. Nas palavras de Goldberger (2000: 3), a 

ambição de Koolhaas, enquanto arquiteto, é “(...) to design the stage, not to write all of the lines to be 

spoken on it.”, devendo a arquitetura ser aberta à evolução social e programática. Conforme Rem 

Koolhaas (cit. in. Asensio et al., 2002: 6) declarou: "Let us free architecture of the responsabilities that 

it can no longer assume and let us agressively explore this newly released freedom”. 

 

                                                      
46 Em 2001, iniciou-se um debate de ideias sobre a UE e a imagem que esta reflete. O grupo AMO identificou um 
“défice iconográfico da Europa” enquanto causa para a ignorância da sua população, relativamente às origens e 
funções atuais da UE. Como resposta o AMO produziu uma série de ilustrações analíticas da história e 
características da União, bem como uma nova imagem representativa a partir das cores de todas as bandeiras 
dos países-membros – o Código de barras Europeu. Em 2004, por ocasião dos Países Baixos assumirem a 
Presidência do Concelho da União Europeia, o AMO ficou responsável pela organização da exposição “The Image 
of Europe”, em Bruxelas, onde apresentaram várias das ilustrações feitas, e da qual resultaram publicações como 
“History of Europe and the European Union”. Sobre o trabalho do AMO com a UE sugere-se a consulta de: 
http://oma.eu/projects/the-image-of-europe [acedido em fev. 2018] 
47 Conforme é indicado no anúncio da nomeação de Rem Koolhaas para o 15th Praemium Imperiale for 
Architecture: Janik, M. (2003) Rem Koolhaas announced a recipient of the 15th Praemium Imperiale. News – 
Harvard University Graduate School of Design, [Online]. Disponível em: 
http://www.gsd.harvard.edu/2003/08/praemium-imperiale/ [acedido em fev. 2018] 
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3.4.2. Dois projetos de referência no meio museológico 

Em 1989, o OMA desenvolveu um projeto para um centro de arte e tecnologia, em Karlsruhe. 

De acordo com o processo descrito por Koolhaas e Mau (1995: 686), o Zentrum für Kunst und 

Medientechnologie (ZKM) teria um programa multidisciplinar experimental como centro de arte 

multimédia; espaço de exposição de arte contemporânea; restaurante; sala de conferências; teatro; 

biblioteca multimédia; instalações de pesquisa e produção de música, vídeo e realidade virtual. Para 

que arte e multimédia se cruzassem constantemente, procurou-se conter todo o programa num edifício 

paralelepipédico de planta quadrada (43 m x 43 m). Verticalmente, a organização interna do ZKM 

passaria pela evolução de espaço privado para espaço público e de espaço de investigação e produção 

para espaço de apresentação, desta forma, espaços expositivos e restaurantes estariam no topo do 

edifício e estúdios e espaços de trabalho na base.  

A estrutura foi pensada com o propósito de deixar o espaço central assumir uma configuração 

livre, para tal, os elementos estruturais afastar-se-iam para as laterais permitindo que o núcleo de cada 

andar apresentasse a disposição que mais sentido fizesse à função a desempenhar.  

No espaço entre as paredes portantes e as fachadas exteriores, cada lateral do edifício teria 

um programa independente, de desenvolvimento vertical [Fig. 72]. Assim, do lado norte existiria um 

átrio para circulação vertical; a este, a totalidade do revestimento da fachada funcionaria como um 

billboard eletrónico virado para a entrada do edifício [Fig. 73]; a sul, ficariam concentrados espaços 

servidores e infraestruturas elétricas; e a oeste, espaços administrativos articulariam com cada piso. 

Contudo, por decisão dos habitantes locais, que votaram contra a execução do projeto numa reunião 

municipal, o ZKM nunca chegou a ser construído. 
 

    

 

O OMA veio a desenvolver mais equipamentos culturais, como o Kunsthal, em Roterdão, 

projeto que surgiu com o planeamento do Museum Park, em meados de 1980. O parque era um vazio 

de cerca de 55000m2, condicionado por alguns edifícios preexistentes e uma via rápida a sul. O projeto 

consistia na construção de um equipamento cultural em cada extremidade do parque, nomeadamente 

o museu da arquitetura, a norte, e o Kunsthal, a sul, complementando os equipamentos existentes e 

estabelecendo novas entradas para este espaço verde (Koolhaas, R. e Mau, B., 1995: 400).  

O OMA foi apontado como estúdio responsável pelo planeamento do parque e do Kunsthal, 

porém, a adjudicação do museu da arquitetura seria ainda submetida a concurso, para o qual o estúdio 

também avançou com uma proposta. O projeto inicialmente apresentado contemplava a relação entre 

Figura 72 – Corte do projeto para o ZKM (1989) mostra 
a compartimentação de secções adjacentes às fachadas 
que exercem funções autónomas da zona central. 

Figura 73 – Modelo tridimencional da proposta do 
OMA para o ZKM, com destaque para a fachada 
interativa. 
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os dois edifícios – o museu e o Kunsthal – enquanto opostos, no entanto, o museu da arquitetura 

acabou por não ser adjudicado ao OMA e, consequentemente, o projeto do Kunsthal foi alterado48. 

O Kunsthal II, completado em 1992, foi pensado como um elemento de articulação entre o 

parque e a cidade, unindo a cota do parque com o nível de uma das principais artérias de circulação 

da cidade [Fig. 74]. O edifício, de perímetro retangular, é atravessado por dois percursos: um este-

oeste e um norte-sul [Fig. 75], que divide o interior em quatro partes. É assim estabelecido um circuito, 

ao longo dos três pisos do Kunsthal, entre diferentes espaços, cada qual com uma interação de 

natureza distinta com o exterior e características díspares que variam entre plantas irregulares, 

pavimentos inclinados, materialidades e ângulos de visão. O programa conta com espaços expositivos 

como halls e galerias, espaços administrativos e um auditório. Por debaixo deste auditório, e ao nível 

do parque, encontra-se um restaurante e restantes serviços técnicos. 

 

            

3.4.3. Trabalho com a Fondazione Prada 

A colaboração entre o arquiteto holandês e a marca italiana Prada data de 2000, com a 

adjudicação do projeto para um novo espaço da Prada, em Nova Iorque – Epicentre Prada – e 

consequente análise crítica do que se entende por “espaços comerciais”. Goldberger (2000) conta que 

Koolhaas procedeu, numa fase inicial, ao estudo do consumismo enquanto agente reformulador da 

sociedade e organizou um grupo de investigação com os seus estudantes sobre este tópico. Desta 

investigação resultou a publicação de Project on the city II: The Harvard Guide to Shopping, 

mencionada anteriormente, que observava as atividades de consumo e compra como ações essenciais 

para o atual modo de vida urbana e analisava a criação dos primeiros armazéns e centros comerciais. 

De acordo com Federico Pompignoli49, arquiteto do OMA, o projeto para o novo 

estabelecimento em Nova Iorque, desenvolvido entre 2000 e 2001, foi o primeiro de uma nova rede de 

“epicentros” Prada, como os denomina, que tinham em vista a renovação da identidade da marca. 

                                                      
48 A ideia do Museum Park surgiu para preencher os vazios presentes na malha da cidade de Roterdão, que, ainda, 
devido à vasta destruição provocada pela 2ª Grande Guerra e pelo afastamento do porto do centro da cidade, se 
encontrava interrompida.  
Para aprofundar o tema do Museum Park e do projeto para o Museu da Arquitetura em Roterdão sugere-se a 
consulta de: Koolhaas, R.; Mau, B. (1995) S, M, L, XL. Rotterdam: NA010 Publishers, pp.400 
49 Federico Pompignoli, arquiteto responsável pelo projeto da Fondazione Prada e orador na conferência: 
Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, 
Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc 
[acedido em março 2018] 

Figura 74 – Kunsthal de Roterdão visto da estrada, no extremo sul 
do Museumpark. O edifício adapta-se ao terreno por forma a 
comunicar cotas diferentes. 

Figura 75 – Passagem pública que 
atravessa o museu (norte-sul) e liga a 
cota da rua com a cota do parque. 
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Goldberger (2000: 3) descreve que os projetos dos epicentros Prada baseiam-se na noção que a loja 

é, cada vez mais, um local de eventos e são desenhados a pensar num programa mais diversificado e 

versátil. O Epicentro Prada de Nova Iorque [Fig. 76], por exemplo, para além de incluir espaços de 

venda, atendimento e armazém, apresenta espaço de galeria e o pavimento foi moldado de forma a 

incorporar um pequeno auditório com capacidade para receber conferências e performances (Asensio 

et al., 2002: 60). 

No seguimento desta colaboração com Koolhaas, Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, 

proprietários da marca italiana e fundadores da Fondazione Prada, decidiram convidar o ateliê OMA, 

em 2008, para elaborar um estudo para a transformação de um complexo industrial, em Milão, para 

uma nova sede da Fundação.  

Antes de dar início às obras em Milão, a Fondazione Prada anunciou50 a abertura de uma 

segunda sede em Veneza - na Ca’ Corner della Regina [Fig. 77]. O antigo palazzo do século XVIII foi 

reaberto ao público em 2011 e apresentava como exposição inaugural – OMA*AMO with/for Prada – 

organizada pelo ateliê OMA. A exposição explorava a relação que se tinha desenvolvido entre a marca 

italiana e o ateliê de arquitetura. Rem Koolhaas tem vindo a colaborar na organização de outras 

exposições na sede veneziana como a recriação de When attitudes become form: Bern 1969/ Venice 

2013 (2013) e Portable Classic (2015). 

Paralelamente ao desenvolvimento da Fondazione Prada em Milão, o ateliê ficou também 

responsável pela renovação de um edifício histórico em Veneza – Il Fondaco dei Tedeschi (entre 2009 

e 2016) [Fig. 78]. Segundo Federico Pompignoli51, este projeto alimentou um debate no ateliê sobre 

preservação e o dilema da autenticidade na arquitetura. Contrariamente ao que veio a suceder em 

Milão, o desenvolvimento do projeto em Veneza foi fortemente condicionado pelas restrições existentes 

relativas à intervenção em edifícios históricos. 

 

                        

                                                      
50 Alessia Salerno trabalha na produção e design de exposições para a Fundação Prada e foi oradora na 
conferência: Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. 
(2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 
51 Federico Pompignoli, líder do projeto da Fondazione Prada, foi orador na conferência: Fondazione Prada / Nuove 
Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di 
Milano [Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 
2018] 

Figura 76 – Interior do Epicentro 
Prada de Nova Iorque, espaço 
versátil que pode assumir funções 
de auditório, espaço expositivo e 

circulação. 

Figura 77 – Fachada nordeste do 
Palazzo Ca’ Corner della Regina, 
virado para o Canal Grande, Veneza. 

Figura 78 – Interior do Fondaco dei 
Tedeschi, Veneza. Vista para o átrio 
central, após a intervenção do OMA.  
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3.5. Fondazione Prada   

3.5.1. Contextualização e localização  

Milão alcançou o auge da industrialização nos finais do século XIX. No início do século XX, já 

a cidade se encontrava servida por uma vasta rede de linhas férreas que a ligavam às cidades e portos 

mais importantes do país, bem como uma linha de circunvalação da cidade. Tal fez com que grandes 

e pequenas indústrias se instalassem na periferia de Milão, fora das antigas muralhas da cidade. 

Durante o século XX, o panorama económico milanês sofreu momentos de recessão e a 

situação político-social foi caracterizada por vagas de imigrações, revoltas sindicais e corrupção (Foot, 

J. e Lecco, A., 2017). Ainda assim, a cidade conseguiu fazer a transição para uma economia pós-

industrial, caracterizada por serviços do setor terciário, conforme observa Luca Astorri52. Esta transição 

socioeconómica levou ao abandono dos espaços industriais, o que resultou numa malha urbana repleta 

de vazios. Luca Astorri reconhece o fenómeno urbanístico que se seguiu, e que se tem vindo a 

desenvolver durante os últimos vinte anos, que denomina de “reapropriação difusa” dos vazios e 

edifícios devolutos na cidade. Os espaços que outrora foram complexos industriais voltaram a ser 

ocupados e transformados para acomodarem habitação, espaços de trabalho, espaços culturais, entre 

outros; sem existirem diretrizes formais para a intervenção nestes locais. 

Segundo o Plano urbanístico de Milão (Piano di Governo del Territorio – PGT), a linha férrea 

circular define a área que necessita ser reintegrada na restante malha urbana da área metropolitana 

da cidade e a partir da qual o tecido urbano não se encontra consolidado (terrenos distinguidos a 

amarelo [Fig. 79]). 
 

 

                                                      
52 Luca Astorri, arquiteto do ateliê italiano AOUMM, como orador na conferência: Fondazione Prada / Nuove 
Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di 
Milano [Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 
2018] 

Figura 79 – Cartografia do Piano di Governo del Territorio da área metropolitana de Milão (2012). Zona da Porta 
Romana, onde atualmente se localiza a Fondazione Prada, encontra-se destacada pelo retângulo preto.  
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Durante a última década do século XX, a Fundação Prada comprou alguns terrenos contíguos53 

ao Largo Isarco, uma zona industrial a sudeste do centro histórico de Milão que se enquadra na situação 

anteriormente descrita. 

O Largo Isarco, situa-se na área da Porta Romana, no Municipio 5 [Fig. 80]. Esta zona era 

caracterizada por pequenas indústrias e negócios familiares54 e, atualmente, é considerada no PGT 

como tecido de renovamento urbano e está assinalada como área sujeita a transformação urbanística. 

Foi no terreno adjacente ao Largo que, na primeira década do século XX, a destilaria Società 

Italiane Spiriti começou a construir o seu complexo industrial. De acordo com Celant (2011: 253), o 

primeiro registo oficial da destilaria no município data de 1926, desconhecendo-se os seus projetistas, 

porém, o mesmo autor confirma que por aquela altura já todos os edifícios tinham sido construídos no 

interior do complexo.  
 

  

O terreno é limitado a norte pela antiga estação ferroviária de mercadorias da Porta Romana e 

linhas de caminhos-de-ferro, a este pela Via Orobia e a oeste pela Via Adamello [Fig. 81].  

O acesso à destilaria era feito pelo lado do Largo Isarco, na esquina nordeste do terreno. Dentro 

do complexo apresentava-se uma grande diversidade de edifícios, quer a nível morfológico como 

programático, encontravam-se desde grandes armazéns a laboratórios, silos de fermentação e ainda 

habitação operária. 

Conforme é descrito na obra “Unveiling the Prada Foundation” (OMA et al., 2008: 24), os 

edifícios foram construídos nos limites do complexo, voltados para o seu interior, com a exceção de 

três estruturas que ocupavam a área central do terreno, correspondentes a silos e armazéns. Estes 

edifícios que interpelam o interior do complexo são designados, nessa publicação, como objetos 

independentes.  

 

                                                      
53 Numa notícia da publicação online The Architectural Review, refere-se a compra do terreno da destilaria e de 
terrenos vizinhos, a este e a sul do complexo industrial. Abrahams, T. (2015). Fondazione Prada in Milan by OMA. 
The Architectural Review, [Online]. Disponível em: https://www.architectural-review.com/buildings/there-is-
inherently-aplay-between-the-idea-of-private-wealth-and-public-display/8687397.article?blocktitle=Featured-
exclude-0&contentID=13808 [acedido em jan. 2018] 
54 Rem Koolhaas enquanto orador na conferência: Rem Koolhaas – MI/arch. (2013) Milão, La Triennale di Milano 
[Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8gnsEUussHM [acedido em abril 2018] 

Figura 80 – Detalhe do mapa de Milão, da Officine grafiche Antonio Vallardi (1955). Àrea da Porta 
Romana, com o terreno da destilaria da Società Italiane Spiriti destacado, a oeste do Largo Isarco. 

https://www.architectural-review.com/buildings/there-is-inherently-aplay-between-the-idea-of-private-wealth-and-public-display/8687397.article?blocktitle=Featured-exclude-0&contentID=13808
https://www.architectural-review.com/buildings/there-is-inherently-aplay-between-the-idea-of-private-wealth-and-public-display/8687397.article?blocktitle=Featured-exclude-0&contentID=13808
https://www.architectural-review.com/buildings/there-is-inherently-aplay-between-the-idea-of-private-wealth-and-public-display/8687397.article?blocktitle=Featured-exclude-0&contentID=13808
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De acordo com Celant (2011: 253), a destilaria no Largo Isarco foi desativada em meados da 

década de 1970, altura em que se deu uma quebra no crescimento económico da cidade. 

Depois de ter sido adquirida pelos proprietários da Prada, a antiga destilaria foi inicialmente 

utilizada como estúdio e showroom da marca e mais tarde como armazém, segundo descreve Alessia 

Salerno55. Só no início do século XXI é que surge a ideia de fixar a coleção de arte e os serviços 

administrativos da Fondazione Prada no complexo industrial. 

 

3.5.2. Premissas e objetivos da proposta 

Em Repertoire, texto escrito por Rem Koolhaas (in. OMA et al., 2008: 23), o arquiteto lamenta 

que a expansão do sistema de arte tenha-se desenvolvido num número reduzido de tipologias para 

exposição de arte, nomeadamente:  
 

“(...) the gallery (white, abstract and neutral), the industrial space (attractive because its predictable 
conditions do not challenge the artist’s intentions), the contemporary museum (a barely disguised version of 
the department store) and the purgatory of the arts fair.”  

 

Por este motivo, o arquiteto defende que, ao ampliar o espetro de condições espaciais, também 

o conteúdo vai ter a possibilidade de expandir e diversificar. Assim, a abordagem do ateliê, perante o 

antigo complexo industrial, é contribuir para criação de um espaço assumidamente heterogéneo e 

polimórfico, tal como Celant (in. OMA et al, 2008: 12) descreve. Correspondente, a intenção de 

Koolhaas era que a fundação funcionasse com uma coleção de artefactos que encontram uma coleção 

de tipologias arquitetónicas (in. OMA et al., 2008: 23). A diversidade espacial de ambientes existentes 

na antiga destilaria, que Rem Koolhaas56 afirma ser pouco comum encontrar em ambientes industriais, 

devia ser assumida e integrada no projeto uma vez que: “The Fondazione is not a preservation project 

and not a new architecture. Two conditions that are usually kept separate here confront each other in a 

state of permanent interaction”.  

                                                      
55 Alessia Salerno, oradora na conferência Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso 
per una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 
56Texto disponível no folheto informativo da Fondazione Prada, na sede de Milão: “Progetti/Projects Spazi/Spaces”.  

Figura 81 – Ortofotomapa legendado da área envolvento do complexo industrial da Società Italiane Spiriti, Milão. 
Imagem capturada em 2007. 
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Assim, planeou-se adicionar três novas estruturas aos edifícios existentes de modo a aumentar 

as variantes espaciais para a exposição e arquivo de arte. O conjunto resultante seria um campus onde, 

segundo Rem Koolhaas57, “(...) se navega entre novo e antigo (...)”, que combina espaços                      

pós-industriais e novos espaços, alternando entre ambientes íntimos para ambientes amplos e espaço 

público. Federico Pompignoli58 explica que o Repertoire, de Rem Koolhaas, estabeleceu as primeiras 

diretrizes para o desenvolvimento do projeto. Uma vez que não existia a necessidade, nem a vontade 

de voltar ao estado inicial do complexo industrial, o OMA iniciou um processo de análise da coleção de 

obras de arte da Prada. Este estudo incluiu também a comparação com grandes instituições museais 

existentes, de modo a compreenderem escalas, fluxos e percursos. O ateliê decidiu assim que deviam 

dividir a área útil do complexo em 1/3 para espaço expositivo; 1/3 para arquivos e 1/3 para áreas de 

serviço e administração, espaços educativos e comerciais.   

Uma primeira fase consistiu em explorar o potencial do espaço aberto no interior do complexo 

(OMA et al., 2008). Após feita a análise ao estado dos edifícios existentes [Fig. 82A], concluiu-se que 

o edifício de maiores dimensões que ocupa o centro do complexo deveria ser demolido, e propôs-se a 

eliminação do edifício adjacente, retirando dois dos “objetos independentes” que ocupam o centro do 

terreno [Fig. 82B]. Deste modo alargar-se-ia o eixo de circulação este-oeste e seria possível aproveitar 

a área ao ar livre para receber instalações e performances [Fig. 82C]. Adicionalmente, proponha-se a 

construção de três novas estruturas [Fig. 82D]: a Box [1], o Ideal Museum [2] e a Torre [3]. 

 

 

 
 
Figura 82 - Conjunto de plantas esquemáticas do complexo ilustrativas do processo de transformação proposto 
para os edifícios da antiga destilaria. A_Situação inicial; B_Edifícios a demolir; C_Potencial do vazio; D_Proposta 
da construção de três novos edifícios: Box (1), Ideal Museum (2), Torre (3). 

 

Foi também apresentada uma sugestão de distribuição programática (OMA et al., 2008) na qual 

se estabeleceu que serviços administrativos e de acolhimento ao público, como loja e café, se deviam 

situar nos edifícios mais próximos da entrada, nos limites norte e oeste. Uma vez que o aspeto 

comercial faz cada vez mais parte da experiência contemporânea de arte (OMA et al., 2008: 72), cada 

uma das zonas comerciais seria aberta para o exterior do complexo, com acessos independentes.  

                                                      
57 Rem Koolhaas foi orador de uma conferência promovida pela Triennale di Milano: Rem Koolhaas – MI/arch. 
(2013) Milão, La Triennale di Milano [Vídeo Online]. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=8gnsEUussHM [acedido em abril 2018] 
58 Federico Pompignoli, enquanto orador na conferência: Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: 
poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 
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Em conjunto com os três novos edifícios, os restantes edifícios preexistentes - Haunted house, 

Galleria Sud, Cisterna, Deposito - seriam espaços expositivos [Fig. 83]. De acordo com o projeto, estes 

edifícios não deveriam sofrer grandes alterações a não ser a nível de acessos e garantir que 

respondiam às normas regulamentares impostas a edifícios de uso público em Itália.  

Relativamente à Haunted House, como é denominado o edifício de quatro pisos no interior do 

complexo, pretendia-se que fosse adotado como espaço expositivo de configuração espacial 

doméstica, devido aos traços residenciais da estrutura (OMA et al., 2008: 54). 

Os edifícios a sul do complexo, em parte seriam aproveitados para acolher serviços 

administrativos e espaço expositivo – a Galleria Sud. 

A Cisterna, um dos “objetos independentes” originais a manter, era um edifício tripartido de 

elevado pé-direito que apresentava um conjunto de características interessantes a preservar. Assim, 

deste edifício, iam surgir três espaços expositivos, ligados entre si, com entrada de luz natural zenital 

e lateral, cada servido de um “púlpito” (OMA et al., 2008: 46), de acesso exterior, que permite acesso 

a um ponto de vista elevado.   

Segundo a primeira abordagem do projeto, nos armazéns de maiores dimensões – Deposito, 

no canto sudoeste do complexo – propunha-se uma configuração semelhante a um armazém de 

mercadorias (OMA et al., 2008: 30). Para tal, o espaço seria organizado de forma regrada, permitindo 

que existissem núcleos de acesso público e outros de acesso restrito, e deveriam ser instalados 

mecanismos próprios de logística das obras da coleção. 

 

 

Figura 83 - Axonometria esquemática da proposta inicial de transformação do complexo, 
legendada com o nome atribuído a cada edifício. 

 

Já em relação às novas estruturas, inicialmente propôs-se a Box como um edifício de planta 

quadrada onde arte e informação media seriam confrontados. A Box seria como um centro de 

operações, uma sala de controlo polivalente que permitia a apresentação de performances, 

conferências e exposições (OMA et al., 2008: 104). No entanto, esta ideia não avançou com o projeto.  

Uma outra abordagem do ateliê, ainda na linha de tirar proveito do espaço aberto dentro do 

complexo seria manter o eixo este-oeste e intercalá-lo com aberturas perpendiculares que interpelam 
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os “objetos independentes” [Fig. 84]. Relativamente a estes edifícios, proponha-se manter, para além 

da Cisterna, o edifício vizinho [i] e transformá-lo num cinema. 

O Cinema, como revela Celant (2011: 274), foi pensado para ser um edifício multifuncional, 

através da abertura de vãos nas fachadas longitudinais (este e oeste) e instalação de painéis dobráveis 

que permitiriam a transformação total do espaço e a sua abertura para o exterior. 

 

 

 

Figura 84 - Conjunto de plantas esquemáticas ilustrativas da proposta final de transformação dos edifícios do 
complexo. A_Situação inicial; B_Edifícios a demolir; C_Proposta de construção de novas estruturas e reconstrução 
parcial do complexo; D_Três novos espaços expositivos: Cinema (i), Ideal Museum (ii), Torre (iii). 

 

As duas outras novas estruturas – o Ideal Museum [ii] e a Torre [iii] – mantiveram-se no projeto, 

sofrendo ligeiras alterações. 

O Ideal Museum foi uma das únicas exigências da Fundação Prada, como confirma Alessia 

Salerno59. Este espaço devia corresponder às exigências técnicas de manutenção e conservação de 

obras de arte dos atuais museus, permitindo que fosse feito o empréstimo de obras entre instituições 

museológicas.  

Inicialmente, o edifício desenvolver-se-ia na horizontal, um corpo suspenso apoiado num 

núcleo que manteria o piso térreo livre para circulação (OMA et al., 2008). Numa segunda abordagem, 

o edifício seria composto por dois corpos distintos: o Podium (a nível térreo) e o Ideal Museum (primeiro 

piso). Ambos estes espaços seriam as galerias de maior precisão de controlo climático no complexo.  

Celant (2011: 268) descreve o Podium, como um edifício de planta quadrada sem imposições 

estruturais, o que permite uma configuração open space, delimitado por três fachadas de vidro e uma 

parede interior de serviços técnicos. No Ideal Museum verificar-se-ia o oposto. Esta galeria, pensada 

como um espaço que pode assumir qualquer configuração espacial interior, teria um pé-direito mais 

elevado do que o Podium e paredes cegas. Assente sobre o Podium, o Ideal Museum desenvolver-se-

ia num corpo longitudinal, que se estende no espaço aéreo entre a fachada sul do complexo e o 

edificado a norte. Este espaço seria comunicante com o Podium, porém, poderia funcionar de forma 

independente uma vez que seria servido do seu próprio acesso pelo exterior.  

                                                      
59 Alessia Salerno, enquanto representante da Fondazione Prada na conferência da Ordine degli Architetti di 
Milano, revelou que a fundação não estipulou muitas exigências espaciais ao ateliê OMA: Fondazione Prada / 
Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti 
di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 
2018] 
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A Torre é o elemento mais visível fora do complexo, por isso, tanto Celant (2011: 276) como 

Federico Pompignoli60 caracterizam este edifício como um ícone urbano, com poder comunicativo com 

a cidade em redor.  

Inicialmente, pensou-se que este elemento poderia acolher um programa diversificado, que 

combinasse serviços administrativos, hotelaria e arte (OMA et al., 2008: 76). No entanto, fixou-se a 

ideia da Torre dar continuidade ao espaço expositivo da Fundação. Assim, como Koolhaas61 descreve, 

a Torre foi idealizada para ser um desafio arquitetónico para a arte. Este edifício surge da forma do 

perímetro do complexo, no canto noroeste, que sofre mutações no seu desenvolvimento vertical de 

modo a criar uma perspetiva variada, quer do seu interior para a cidade, como vice-versa.  

A ideia base era criar um edifício no qual cada piso apresentaria condições diferentes para a 

exposição de arte. Tal seria conseguido a partir da variação de três parâmetros: forma, altura e 

incidência solar. A interpolação destas três variantes garantia a concretização de nove pisos com 

características distintas pela alternância da morfologia da planta entre trapezoidal e retangular; 

aumento do pé-direito de forma progressiva; e alternância da orientação dos vãos entre as fachadas 

este, norte e oeste [Fig. 85].  

De modo a possibilitar galerias open space, o core estrutural do edifício localizar-se-ia numa 

só fachada, onde também a zona técnica e a circulação vertical estariam incluídas – na fachada sul. 

   

Federico Pompignoli afirma62 que cada um destes últimos três edifícios descritos (Cinema, Ideal 

Museum e Torre) tinha como objetivo representar uma característica principal do modo de exibir arte 

hoje em dia. Assim, o Cinema representa arte multimédia e performances ao vivo; o Ideal 

                                                      
60 Federico Pompignoli falou sobre a conceção e desenvolvimento da Torre na conferência: Fondazione Prada / 
Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti 
di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 
2018] 
61 Tradução da autora da conferência: Rem Koolhaas – MI/arch. (2013) Milão, La Triennale di Milano [Vídeo Online]. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8gnsEUussHM [acedido em abril 2018] 
62 Entrevista a Federico Pompignoli: Federico Pompignoli, project leader di OMA per la Fondazione Prada di Milano. 
(2015) Milão, AbitareWeb [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8hRmCEXm6DM&t=1s [acedido em abril 2018] 

Figura 85 – Demonstração da configuração da Torre por tipos de plantas possíveis, corte simplificado e alçado (a 
partir do modelo tridimensional do edifício). 
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Museum/Podium, uma vez que foi concebido para ser um espaço completamente flexível, representa 

a imprevisibilidade das feiras e eventos de arte; e o espaço mais condicionado da Torre, representa a 

configuração white box. 

Uma vez que a premissa inicial do projeto defende a heterogeneidade de espaços, o projeto 

consiste na soma de um conjunto de “momentos únicos”, conforme afirma Rem Koolhaas63. A coesão 

e harmonia entre todos os elementos depende da relação que se consegue estabelecer entre eles, 

assim, “Todos estes elementos distintos estarão ligados, não por uma ligação física, mas por uma 

ligação visual (...)”64, uma sequência de aberturas que atravessa todos os edifícios do complexo. Este 

eixo visual dá-se paralelamente ao eixo de circulação no espaço público este-oeste e é permitido pela 

transparência do Podium, pelos painéis dobráveis do Cinema e pelos vãos na Cisterna. 

Celant (2011: 265) revela ainda que esta ideia repete-se em vários detalhes da Fundação entre 

os quais, a criação de um eixo norte-sul, na zona do Podium, formado por um cânone de formas e num 

novo eixo visual que atravessa o complexo de norte a sul [Fig. 86, 87 e 88]. 

 

       

 

3.5.3. Condicionantes durante a obra  

A conceção e desenvolvimento do projeto para a Fondazione Prada contaram com a 

colaboração de dois ateliês locais: o Atelier Verticale e Alvisi Kirimoto & Partners, conforme se encontra 

descriminado no site oficial do OMA. Porém, outro interveniente decisivo no projeto foi a equipa de 

construção civil Colombo Costruzioni que propôs a inclusão de um piso subterrâneo servidor, como 

destaca Federico Pompignoli65. 

Após uma análise do projeto, por parte da equipa de construção civil, surge a sugestão de 

construir um piso que complete os espaços subterrâneos dos edifícios existentes e que os ligue entre 

si. De modo a facilitar o funcionamento logístico da Fundação, propuseram a construção de um corredor 

de distribuição e circulação de acesso restrito no interior do complexo. Tal como Gianluca Arconi66 

                                                      
63 Tradução da autora da conferência: Rem Koolhaas – MI/arch. (2013) Milão, La Triennale di Milano [Vídeo Online]. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8gnsEUussHM [acedido em abril 2018] 
64 Tradução da autora da entrevista de Rem Koolhas: Fondazioneprada (2011) Veneza, AbitareWeb [Vídeo Online]. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X67EJb05IGc [acedido em março 2018] 
65 Federico Pompignoli na conferência: Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per 
una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 
66 Gianluca Arconi, responsável pelo Canteiro de obra da Colombo Costruzioni, enquanto orador na conferência: 
Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, 

Figura 86 – Fachada sul do 
complexo. Três vãos foram 
abertos apartir de recortes 

preexistentes na parede. 

Figura 87 – Fachada sul do Podium, 
replica as formas das aberturas na 
parede preexistente. 

Figura 88 – Fotografia da fachada norte 
do Podium, onde os vãos replicam as 
formas da fachada sul. 
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explica, este túnel de serviço replica o eixo este-oeste, existente no nível térreo, e une os todos os 

edifícios à exceção da Cisterna. 

Quando se deu início aos trabalhos de demolição das estruturas preexistentes a eliminar havia 

a preocupação de não pôr em causa a estabilidade dos restantes edifícios a manter. Assim, com 

recurso a vigas e ancoragens estabilizaram-se as fachadas exteriores do complexo. 

No entanto, conforme Abrahams (2015) reporta e concordante com Rem Koolhaas67, após o 

sismo na região central de Itália, em 2009, os regulamentos para a construção de edifícios urbanos 

sofreram uma reforma drástica, especialmente no que se referia à intervenção em estruturas 

preexistentes e construção antissísmica. Consequentemente, em todos os edifícios preexistentes foi 

necessário reforçar a estrutura de modo a cumprir regulamentos de segurança. Como Abrahams (2015) 

observa, não se deu qualquer tentativa de tentar dissimular estas intervenções, pelo contrário os 

elementos adicionais de reforço estrutural (vigas e pilares de aço) foram destacados através da pintura 

em cores contrastantes com as fachadas [Fig. 89, 90 e 91]. 

 

               

 

Para além da estabilização das estruturas as intervenções realizadas nos edifícios 

preexistentes incidiram na abertura de vãos e requalificação de acessos. Nomeadamente a abertura 

de vãos que permitissem a comunicação entre edifícios como sucedeu com a Haunted House.  

Gianluca Arconi68 explica que, de modo a tornar o Podium comunicante com a Haunted House 

e o edificado adjacente, foi necessário fazer uma abertura de cerca de 7m numa parede estrutural da 

Haunted House [Fig. 92], o que implicou o reforço das fundações do edifício. Também na Cisterna, por 

exemplo, foram feitas aberturas nos recortes das paredes exteriores por forma a realizar o eixo visual, 

este-oeste, entre edifícios [Fig. 93].  

Por outro lado, onde se viu necessário, foram renovados os acessos verticais, desde instalação 

de elevadores e plataformas elevatórias a substituição de escadas. 

 

                                                      
Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc 
[acedido em março 2018] 
67 Rem Koolhaas – MI/arch. (2013) Milão, La Triennale di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8gnsEUussHM [acedido em abril 2018] 
68 Gianluca Arconi na conferência: Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una 
nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 

Figura 89 – Pilares de reforço 
estrutural na fachada do Bar. 

Figura 90 – Elementos de reforço 
destacam-se na fachada da Galleria 
Sud, vista do interior do complexo. 

Figura 91 – Pilares de reforço  
na fachada da Galleria Nord.  
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Contudo, de acordo com Federico Pompignoli, apesar das precauções em obra, o edifício que 

seria transformado em Cinema ressentiu as intervenções no terreno, bem como a demolição da 

estrutura vizinha. Uma vez que a estrutura para o Cinema tornou-se instável, decidiram demoli-la na 

sua totalidade e construir um novo edifício, com a mesma forma e volume do original. Segundo 

Pompignoli, o edifício resultante reflete parcialmente uma abordagem com’era, dov’era.  

Gianluca Arconi69 revela outro imprevisto que ocorreu em obra após a demolição do edifício 

que seria o Cinema. Quando começaram as escavações para fixar novas fundações e para o piso 

subterrâneo aperceberam-se da presença de água no terreno. Assim, tiveram de recorrer a bombas 

para drenar parte do complexo e proceder à sua impermeabilização. Só depois foi, então, possível 

avançar com a construção dos novos edifícios. 

Pompignoli afirma que foi dada muita importância e atenção à escolha dos materiais a adotar 

para a construção dos novos edifícios: “Grande parte da nossa energia foi gasta na procura de novos 

tipos de materiais e soluções tecnológicas que coexistam com as soluções já existentes nos edifícios 

do complexo”70.  

Para a construção do Podium e do Ideal Museum, decidiu-se combinar estruturas metálicas e 

painéis de espuma de alumínio. Após terem sido feitas as fundações em betão, foram transportados os 

materiais necessários para as estruturas e soldados in situ. 

A espuma de alumínio, tal como Celant (2011: 266) descreve, é um material pouco explorado 

para a construção civil e que se encontra mais na indústria militar. É um material de qualidades 

alveolares, o que o torna denso e leve; e apesar da sua superfície irregular apresenta uma massa 

uniforme [Fig. 94]. A descoberta da comercialização deste material no formato de painel veio a facilitar 

a sua aplicação enquanto paramentos verticais, tetos e revestimento exterior dos dois corpos do Ideal 

Museum.  

No novo Cinema, as fachadas foram feitas à semelhança do edifício original com exceção da 

fachada voltada para o Podium, que foi revestida na sua totalidade a alumínio polido (Celant, 2011: 

                                                      
69 Gianluca Arconi na conferência: Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una 
nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 
70 Tradução da autora de parte do discurso de Federico Pompignoli na conferência: Fondazione Prada / Nuove 
Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di 
Milano [Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 
2018] 

Figura 92 – A passagem da bilheteira para o Podium 
foi feita através da abertura de um vão na parede 
estrutural da Haunted House, no piso térreo. 

Figura 93 – Fachada este da Cisterna, as escadas de 
acesso foram substituídas e foram feitas aberturas nas 
paredes para permitir um eixo visual entre edifícios. 
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274). Esta decisão reflete a transição entre as duas tipologias envolventes71: a arquitetura original da 

destilaria (como a Cisterna a oeste do Cinema) e a construção nova (como o Ideal Museum a este). 

A nível tecnológico, tanto no Cinema como no Podium foi instalado um sistema tecnológico de 

vãos pivotantes articulados, semelhante ao usado em hangares [Fig. 95], que facilita a circulação e 

instalação de obras de arte. 

Para a compartimentação interna de espaços, procurou-se um material translúcido resistente 

a fatores externos. Inicialmente, o ateliê analisou o comportamento de diferentes tipos de resinas, 

porém a baixa resistência ao fogo levou a optarem por uma membrana de policarbonato utilizada para 

compartimentação de espaços internos e divisória com o exterior.  

Federico Pompignoli revela ainda que, a pedido dos clientes, um dos edifícios preexistentes 

deveria ser realçado e destacado. Deste pedido surgiu a ideia de revestir o exterior da Haunted House 

a talha dourada, na totalidade equivaleu a 4Kg de ouro de 24 quilates [Fig. 96].  

 

                 

 

A Torre foi classificada por Gianluca Arconi72 como o edifício mais complexo dentro da 

Fundação, devido à tecnologia necessária à sua construção e às suas dimensões, o desafio consistia 

em fazer a tecnologia e a engenharia comunicarem, e realizarem a visão do projeto de arquitetura.  

Primeiramente, Gianluca Arconi admite que foi necessário um grande trabalho a nível de 

fundações, desde perfuração para fundações profundas ao processo de pós-tensão de cabos nas 

fundações mais superficiais. Para as fundações profundas recorreram à utilização de setenta e duas 

estacas (diâmetro: 1m de diâmetro; comprimento: 28m). Doze das quais serviram de ancoragem do 

Tube – nome atribuído à estrutura de betão destacada da torre necessária para estabilizar o edifício 

[Fig. 97]. Como estudo da inclinação e ensaio do efeito final do Tube foi feito um protótipo à escala real 

em betão branco da extremidade inferior do tirante de betão, que foi depois demolido.     

O Tube surge dentro do espaço do Deposito [Fig. 98] e só encontra o edifício aproximadamente 

aos 60m de altura, o que quer dizer que o tirante teve de ser construído de forma independente ao 

avanço da construção dos pisos da Torre. O desenvolvimento dos pisos dependia de uma estrutura 

                                                      
71 Catálogo online da Les Éclaireurs que apresenta os sistemas de iluminação instalados no complexo. Disponível 
em: http://leseclaireurs.net/downloads/presskit_fondation_prada_en.pdf [acedido em abril 2018] 
72 Gianluca Arconi na conferência: Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una 
nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 

Figura 94 – Material de revestimento 
do Podium e do Ideal Museum. 
Detalhe da espuma de alumínio. 

Figura 95 – Teste da abertura dos 
vãos articulados na fachada oeste 
do Cinema. 

Figura 96 – Fachada exterior da 
Haunted House, revestida a talha 

dourada. 
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temporária metálica que contrabalançava o avanço dos pisos em consola e que acompanhava o 

crescimento vertical do edifício. 

Por fim, Arconi recorda outra dificuldade com que se depararam durante a construção da Torre 

centrou-se nos limites da sua área de implantação. Por motivos de segurança (e imposição normativa), 

era necessário garantir a existência permanente de um percurso livre de circulação no local da torre, 

no entanto, o edifício é delimitado pelo Deposito (edifício preexistente) e, nos primeiros pisos, pelo 

próprio perímetro do complexo. Assim, a solução aplicada passou pela instalação de uma outra 

estrutura metálica, adjacente ao edifício, mas fora do complexo, do lado da Via Adamello [Fig. 99].   

 

             

 

Relativamente aos espaços semipúblicos do complexo, Chris van Duijn (cit. in. Abrahams, 

2015) revela que, por norma municipal, uma determinada percentagem do terreno deve possibilitar o 

crescimento de vegetação para facilitar o escoamento de água. Perante esta medida, o ateliê optou por 

pavimentar o espaço ao ar livre por áreas, cada com um material diferente, entre os quais utilizaram 

grelhas metálicas que, tecnicamente, permitem o crescimento de vegetação entre as aberturas, e 

possibilitam o acesso de veículos ao interior do complexo. 

 

3.5.4. Funcionamento dos espaços  

A Fondazione Prada de Milão foi inaugurada em maio de 2015, com sete exposições73, apesar 

da Torre não estar ainda concluída. Durante o decorrer desta dissertação, a Torre encontrava-se em 

fase de acabamentos e abriu ao público em abril de 2018. 

Dos diferentes espaços expositivos existentes – Galleria Nord, Ideal Museum, Haunted house, 

Galleria Sud, Cinema, Cisterna, Deposito, Torre - só a Haunted House, a Torre e o piso subterrâneo do 

Cinema é que apresentam exposições permanentes. Os restantes edifícios destinam-se a exposições 

temporárias. 

                                                      
73 Serial Classic, no espaço do Ideal museum e Podium; An Introduction, no espaço da Galleria Sud e Deposito; In 
Part, na Galleria Nord; Roman Polanski: My inspirations, no Cinema; Trittico, na Cisterna; Robert Gober/ Louise 
Bourgeois, na Haunted House; Processo Grottesco, na Cave, no piso subterrâneo do Cinema. 

Figura 97 – Fotografia da Torre em 
construção, vista da Haunted 
House. 

Figura 98 – Do interior do Deposito é 
visível o Tube, que interrompe o 
espaço expositivo. 

Figura 99 – Fotografia da estrutura 
temporária que ocupava a fachada 
oeste da Torre. 
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Existe a possibilidade de a Torre funcionar de forma independente do resto da Fundação uma 

vez que tem o seu próprio acesso para o exterior do complexo e um restaurante no sexto piso, com 

acesso a um terraço, com vista sobre a cidade. 

Alessia Salerno afirma que a Fondazione Prada, enquanto instituição, procurava um local que 

permitisse a exploração e encontros multidisciplinares, que funcionasse como um "catalisador de 

cultura"74 e que a transformação do complexo no Largo Isarco veio realizar esta ideia. Atualmente, a 

diversidade espacial existente na Fundação permite fazer corresponder ideias para eventos e 

exposições aos espaços que melhor se adequem às conceitos dos artistas e curadores. Germano 

Celant75, diretor artístico da Fondazione Prada, destaca esta intenção ao confirmar que cada tema 

abordado pela Fundação “(...) será tratado especificamente em relação aos vários edifícios (...)” que 

apresentam características históricas e formais diversas. E tal como cada tema será adaptado ao seu 

contentor, “(...) cada contentor se adaptará ao tema explorado (...). 

Para além de exposições, a Fondazione Prada também organiza concertos, performances, 

ciclos de cinema e palestras de filosofia. 

 

 

Num artigo da revista The Architectural Review, Abrahams (2015) estabelece uma relação entre 

a nova sede da Fundação Prada e as obras iniciais do pintor Giorgio de Chirico, nomeadamente associa 

a Haunted House ao edifício dourado no plano de fundo de “L’Énigme d’un après-midi d’automne”, de 

1910 [Fig. 101]. Esta relação surge devido à abordagem de Chirico à espacialidade entre os elementos 

nos seus quadros e à atenção dedicada ao espaço público, como acontece com o edifício dourado que 

se destaca e completa a praça onde se encontra. Abrahams (2015) afirma ainda que a Fundação Prada, 

tal como a obra de Chirico, procura um equilíbrio entre “(...) the urgency of personal expressiveness 

and an understanding of art as a vital binding agent of civilisation (...)”. 

A Fundação foi concebida como uma obra para a colectividade, ideologia que se concretiza, 

                                                      
74 Tradução da autora do discurso de Alessia Salerno na conferência da Ordine degli Architetti di Milano, revelou 
que a fundação não estipulou muitas exigências espaciais ao ateliê OMA: Fondazione Prada / Nuove Architetture 
per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo 
Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 
75 No âmbito da inauguração da Fondazione Prada, em 2015, Germano Celant deu uma entrevista a partir da qual 
foram traduzidas as citações seguintes. Germano Celant racconta la nuova Fondazione Prada (2015) Milão, 
Artribunetv [Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DSU0gmqwk00 

Figura 100 – Fotografia da planta esquemática do complexo, colocada no pavimento da bilheteira. 
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em termos morfológicos, na atenção dedicada ao espaço não edificado. Esta área dentro do perímetro 

do complexo dá continuidade ao espaço público envolvente, uma vez que pode ser percorrida 

livremente, sem ser necessário adquirir bilhete. Este espaço, caracterizado pela sua amplitude, é 

também marcado, pontualmente, por locais de estada e por elementos iconográficos de orientação 

espacial, como por exemplo letreiros luminosos e plantas esquemáticas do complexo [Fig. 102]. 

 

          

Conforme Celant (2011: 257) defende, a Fundação oferece grande flexibilidade em termos de 

circulação, uma vez que não existe um percurso único. Cada espaço expositivo pode ser acedido a 

partir do interior da Fundação e funcionar de forma autónoma ou pode funcionar de forma sequencial 

e ser acedido internamente, à exceção da Cisterna. 

A entrada principal mantém-se no canto nordeste do complexo, porém a bilheteira foi instalada 

no edifício atrás da Haunted House. Alessia Salerno76 admite que a localização atual da bilheteira, 

afastada do ponto de entrada não é intuitiva, no entanto confirma que a Fundação ainda está a otimizar 

o uso dos espaços e acessos. Nos edifícios adjacentes à entrada, a norte foram instalados serviços 

administrativos e a este foram instalados outros serviços de acolhimento – biblioteca, livraria e bar. 

O edifício da biblioteca acolhe, no primeiro piso, o programa de atividades educativas 

Accademia dei bambini, que foi desenvolvido com a neuropediatra Giannetta Ottilia Latis. O espaço [Fig. 

103] foi idealizado em colaboração com um grupo de estudantes de arquitetura da École Nationale 

Supérieure d’Architecture de Versailles, guiados pelos Professores Cédric Libert e Elias Guenon. Uma 

tentativa de “repensar” a noção de biblioteca, conforme especificado na missão da Fondazione Prada.  

A livraria, numa primeira fase, funcionava no espaço da bilheteira e foi depois reinstalada no 

piso térreo da biblioteca. 

O bar foi projetado pelo cineasta Wes Anderson e denominado de Bar Luce [Fig. 104] e foi 

inspirado na arquitetura dos cafés milaneses e no neorealismo do cinema italiano da década de 50 e 

60. Características originais do espaço foram mantidas, como o teto arqueado, e destacadas com 

motivos decorativos inspirados na Galleria Vittorio Emanuele. Este espaço tem ainda acesso direto a 

partir do exterior do complexo, pela Via Orobia. 
 

                                                      
76 Alessia Salerno na conferência: Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una 
nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 

Figura 101 – Pintura “L’Énigme d’un après-midi 
d’automne”, de Giorgio De Chirico (1910). 

Figura 102 – Fotografia do espaço semi-público 
dentro do interior do complexo. 
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Das sete exposições que marcaram a inauguração da sede da Fondazione Prada, em 2015, 

destaca-se Serial Classic, que ocupava os dois volumes do Ideal Museum. A exposição Serial Classic77, 

da curadoria de Salvatorre Settis e Anna Anguissola, foi concebida em colaboração com Rem Koolhaas 

e apresentava cerca de setenta obras de arte clássica, emprestadas por várias instituições. Por este 

motivo, e por se tratarem de obras antigas e com requisitos de conservação específicos, o local mais 

adequado para acolher a exposição era o Ideal Museum. Relativamente à montagem de Serial Classic, 

Settis78 afirma que, houve um diálogo muito próximo entre a sua equipa e Rem Koolhaas/OMA de modo 

a garantir o melhor aproveitamento do espaço.  

Já no que diz respeito à escolha de exibir arte clássica na exposição inaugural da Fondazione 

Prada, Salvatore Settis acredita que as exposições servem “(...) para pensar e fazer pensar.” mesmo 

sobre temas que parecem “intocáveis” como a arte clássica. Assim, e concordante com a missão da 

Fundação, Serial Classic promovia um olhar crítico sobre o entendimento da sociedade atual de arte 

clássica.  

O curador defende ainda que, da mesma forma que arte contemporânea pode ser acolhida por 

edifícios antigos, como acontece no novo complexo Prada, também a arte clássica tem lugar em 

museus de arte contemporânea. 

Alessia Salerno79 confirma que atualmente a zona da Porta Romana se encontra toda em 

transformação, exemplo disso é o terreno imediatamente a sul da Fundação que se prepara para a 

construção de um novo polo tecnológico. Segundo Salerno, a Fondazione Prada, enquanto pioneira 

nesta mudança, encontra-se expectante para perceber como vai evoluir a área envolvente e de que 

modo se vai integrar e poder participar nessa nova realidade. 

 

                                                      
77 Salvatore Settis foi responsável por Serial Classic, mas também por Portable Classic, uma exposição 
complementar, que se realizou, simultaneamente, na sede de Veneza da Fondazione Prada. Ambas as exposições 
pretendiam celebrar a abertura da sede milanesa e estabelecer uma ligação cultural entre Veneza e Milão.  
78 O Professor Settis falou numa conferência de impressa que assinalava a inauguração das exposições: Salvatore 
Settis – Serial Classic Fondazione Prada 2015. (2015) Milão, ATPdiary – Blog [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=624&v=Z3hsL_QM8z4 
79 Alessia Salerno na conferência: Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una 
nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 

Figura 103 – Interior do espaço da biblioteca que 
acolhe a Accademia dei bambini. 

Figura 104 – Fotografia do interior do Bar Luce, 
idealizado pelo realizador Wes Anderson. 
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3.6. Análise comparativa  

3.6.1. Localização e características gerais 

Os dois projetos analisados anteriormente exemplificam dois tipos distintos de instituições de 

divulgação de arte: um centro de arte contemporânea, elemento integrante da rede internacional80 de 

centros de arte da Fondation François Pinault; e uma sede de fundação dedicada à arte 

contemporânea, que inclui espaço para exposições (permanentes e temporárias), depósito e áreas 

administrativas da Fondazione Prada. 

Apesar dos dois casos de estudo se localizarem em diferentes cidades italianas, é possível 

estabelecer paralelismos relativamente ao contexto urbano de cada um. Embora Veneza e Milão sejam 

cidades de dimensões diferentes, tanto a Punta della Dogana como a Fondazione Prada situam-se em 

zonas periféricas dos respetivos centros urbanos. Verifica-se ainda que ambos os casos encontram-se 

fortemente limitados por barreiras físicas, que se impõem nas malhas de cada uma destas duas 

cidades. No caso de Veneza, a Punta della Dogana situa-se nos limites da ilha e é delimitada a norte 

pelo Grande Canal, que a separa do centro da cidade, e a sul pelo Canal da Giudeca. Já no caso da 

Fondazione Prada, em Milão, o complexo situa-se na periferia da área metropolitana da cidade, a cerca 

de 2,5 km do seu centro histórico, e é limitado, a norte, por linhas da rede ferroviária urbana. 

Estes dois projetos partiram de estruturas preexistentes que datam de diferentes épocas: a 

Punta della Dogana foi instalada num edifício do século XV, enquanto a Fondazione Prada instalou-se 

num complexo industrial do início do século XX. Contudo, os edifícios preexistentes apresentam 

características morfológicas semelhantes – espaços amplos, alongados/longitudinais, de elevado pé-

direito – uma vez que em ambos os casos estas estruturas foram construídas para o armazenamento 

e depósito de mercadorias.  

Apesar destas semelhanças, uma das principais distinções entre estas duas obras reside na 

dimensão do projeto em si, que é justificada pelo tipo de equipamento cultural que cada um representa. 

O confronto entre áreas permite compreender melhor o que implica cada um destes equipamentos 

[Tabela 3].  

 

 
 

Punta della Dogana 

 

Fondazione Prada 

 

Área de Implantação (m2) 
 

3060 

 

13900 

 

Área bruta de construção (m2) 
 

4670 

 

22600 

 

Área expositiva (m2) 
 

2800 

 

8500 

 

% de área expositiva 

 

60 

 

40 

 

Área comercial (m2) 
 

176 

 

715 

 

% de área comercial 

 

3, 8 

 

3, 2 

 

Tabela 3 – Comparação de áreas entre o edifício da Punta della Dogana e o conjunto edificado da 
Fondazione Prada.   

                                                      
80 Atualmente, um novo pólo da fundação de arte contemporânea de François Pinault está a ser desenvolvido por 
Tadao Ando, a partir da reconversão do antigo palácio da Bolsa, em Paris. A inauguração desta obra está prevista 
para 2019 conforme avança: Chrisafis, A. (2017). “Former Paris stock exchange to be reborn as major new art 
museum.” The Guardian, [Online]. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/26/former-paris-
stock-exchange-to-be-reborn-as-major-new-art-museum [acedido em fev. 2018] 
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O total de área bruta de construção81 da Fondazione Prada é cerca de 5 vezes superior à área 

bruta de construção da Punta della Dogana. Sublinha-se que esta descrepância deve-se às escalas 

trabalhadas – por um lado, um projeto que corresponde a um só edifício, e por outro, um projeto que 

se desenvolveu num complexo industrial que é composto por vários edifícios.  

Em termos relativos, cerca de 60% da área bruta de construção da Punta della Dogana 

corresponde a área expositiva, ao passo que na sede da Fondazione Prada a área expositiva ocupa, 

aproximadamente, 40% do total da área contruída82. Este número não incluí, no entanto, a área 

semipública do complexo, de 5600 m2, que a Fundação Prada considera como espaço viável para a 

realização de performances e instalações ao ar livre (OMA et al., 2008: 24). 

O arquiteto Philip Johnson, responsável por projetos como o Munson Williams Proctor Arts 

Institute (1955-1960), em Nova Iorque, e do Kunsthalle Bielefeld (1966 - 1968), em Bielefeld, defendia 

que um terço da área dentro do museu de arte devia ser área expositiva e os restantes dois terços 

destinar-se-iam a áreas administrativas e acervo (Brawne, 1968: 14). Porém, as atividades propostas 

pelos museus, a sua missão e público-alvo têm vindo a modificar a utilização do espaço e, 

consequentemente, existem vários outros usos a ter em conta, como os espaços de estudo, serviços 

de acolhimento do público e espaços de aprendizagem. 

É de notar que, conforme sucede com os casos de estudo, torna-se cada vez mais difícil medir 

precisamente o espaço destinado à exposição e instalação de arte uma vez que as instituições 

destinadas à arte apresentam, progressivamente, espaços mais polivalentes e flexíveis. Verifica-se, 

tanto na Punta della Dogana como na Fondazione Prada, que os espaços exteriores, como espaço 

público adjacente e espaço semipúblico [Fig. 106 e Fig. 107], respetivamente, e espaços de 

acolhimento do público, como bengaleiros e bilheteiras, podem facilmente converter-se em espaços 

expositivos e/ou performativos [Fig. 105 e Fig. 108]. 

  

                           

                                                      
81 Entende-se por área bruta de construção o somatório das áreas de pavimento edificadas, acima e abaixo da 
cota de soleira, incluindo escadas e caixas de elevadores, e excluíndo arruamentos ou espaços livres de uso 
público cobertos pela edificação; galerias exteriores públicas e terraços, descobertos. Definição disponível no 
dicionário de Construção Civil online em: http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-area-bruta-de-
construcao.html [acedido setembro 2017] 
82 Em termos de comparação, o Tate Modern, em Londres, apresenta uma área bruta de construção de 34500 m2 

dos quais 7827 m2 são espaço expositivo de acesso geral e 1300 m2 galeria de acesso limitado. Ou seja, cerca de 
30% da sua área é para exposições. O átrio de entrada do museu, de 3300 m2, recebe, pontualmente, obras e 
instalações. no entanto, este espaço não foi contabilizado para a percentagem de área expositiva. Os valores 
foram obtidos do website: http://www.tate.org.uk/about-us/projects/constructing-tate-modern/facts-and-figures 
[acedido em dez. 2017] 

Figura 105 – Manteau (2013), de Guillaume Leblon, 
na zona de bengaleiro da Punta della Dogana. 

Figura 106 – The Fate of a Banished Man (Standing) (2017), 

de Damien Hirst, esteve exposto no Campo della Salute. 
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No que diz respeito à circulação, a solução adotada em ambos os projetos prima pela 

flexibilidade. Nos dois casos não existe um percurso fixo para o visitante. No entanto, o fluxo de 

pessoas, relativamente à organização do espaço, foi desenvolvido de formas distintas.  

Na Punta della Dogana, Tadao Ando pretendia que o público explorasse, simultaneamente, os 

espaços expositivos e o edifício. Assim sendo, o espaço foi concebido com a intenção de desenhar um 

percurso contínuo, que se desenvolve ao longo do eixo este-oeste. A circulação entre espaços 

expositivos faz-se, maioritariamente, de forma sequencial (Li et. Al., 2013: 358), em sistema enfilade, o 

que significa que o visitante tem de atravessar uma sala para passar para a sala seguinte, e assim 

sucessivamente até chegar à saída [Fig. 108]. Este tipo de organização espacial evita a repetição de 

salas e permite o escoamento mais organizado do público. No entanto, para visitantes de mobilidade 

reduzida, o percurso demonstra ser menos fluído uma vez que obriga a repetição de espaços 

expositivos para se alcançar um dos dois elevadores existentes. 

Na Fondazione Prada é possível fazer duas análises distintas no que compreende organização 

espacial e circulação de visitantes – a primeira, a nível global do complexo, a segunda, relativa a cada 

edifício.  

Assim, ao fazer uma leitura do complexo, é percetível que existe, no espaço intersticial do 

conjunto edificado, um espaço de circulação para o público, independente dos espaços expositivos. 

Toda a área semipública serve como canal de distribuição pelos vários edifícios [Fig. 109], sendo a 

organização espacial do complexo comparável a um arquipélago83. Este tipo de disposição espacial 

gera uma circulação mais flexível do que a sequencial, mas também, mais segregada e difícil de 

controlar.  

                    

                                                      
83 Germano Celant, em entrevista à Artribunetv, faz a analogia entre a Fondazione Prada e um arquipélago, 
enquanto um conjunto de diferentes espaços de exposição. Germano Celant racconta la nuova Fondazione Prada 
(2015) Milão, Artribunetv [Vídeo Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DSU0gmqwk00 
[acedido em abril 2018] 

Figura 107 – The Caddy Court (1986-87) de Edward e 
Nancy Kienholz no espaço semipúblico da Fondazione 
Prada. 

Figura 108 – A performance Atlante del gesto – Rituale 
(2015)  concebida por Virgilio Sieni, decorreu no 
Podium e na área semipública.  

Figura 109 – Esquema da organização sequencial dos 
espaços expositivos na Punta della Dogana. 

Figura 110 – Esquema da organização espacial dentro 
do complexo da Prada com um canal de distribuição.  
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Relativamente à circulação interna dentro de cada edifício do complexo, a variedade de 

morfologias espaciais permite que se gerem diferentes tipos de fluxos de visitantes. Na Galleria Sud e 

na Cisterna, a organização interna dos espaços dá-se de forma sequencial, tal como acontece na Punta 

della Dogana. Já a Torre e a Haunted House, uma vez que se tratam de edifícios que se desenvolvem 

verticalmente, comportam, cada um deles, um núcleo de acessos verticais, adjacente aos espaços 

expositivos. Em relação ao Deposito e à Galleria Nord, uma vez que as plantas não apresentam 

impedimentos estruturais que limitem a circulação, a organização destes espaços é variável, 

dependendo do conceito da exposição e de como é feita a sua montagem. O mesmo sucede com o 

Podium e o Ideal Museum, cujo espaço interno pode assumir diferentes configurações [Fig. 110 e Fig. 

111]. 

                 

 

As áreas expositivas dentro da Punta della Dogana variam entre espaços de cerca de 7 m de 

pé-direito e 300 m2 de área; e espaços mais íntimos de 3,10 m de pé-direito e cerca de 75 m2 de área84. 

Os espaços de duplo-pé direito incluem mezzanini que permitem o acesso do público a pontos de vista 

elevados. Também no espaço central enclausurado com paredes de betão, com 6,30 m de altura, foram 

abertos vãos a nível do primeiro piso, para o mesmo efeito. 

Na Fondazione Prada, o espaço expositivo de maiores dimensões é o Deposito, com cerca de 

10 m de pé-direito e 2300 m2 de área. Estas características contrastam com as salas do último piso da 

Haunted House, com 2,4 m de pé-direito e cerca de 16 m2 de área - os espaços expositivos de menores 

dimensões no complexo.  

 

3.6.2. O edifício, o arquiteto e a cidade  

Conforme foi observado, tanto a Punta della Dogana como a Fondazione Prada partiram de 

investimentos privados para a transformação de património preexistente. No entanto, os projetos foram 

sujeitos a diferentes graus de liberdade de intervenção e envolveram-se com as preexistências de 

formas distintas. 

                                                      
84 A delimitação de cada espaço expositivo foi estabelecida de acordo com a informação fornecida pelos panfletos 
informativos de cada instituição. 

Figura 111 – Configuração do Podium e do Ideal 
Museum durante a exposição TV70 Francesco Vezzoli 
guarda la Rai (maio a setembro de 2017). 

Figura 112 – Configuração do Podium e do Ideal 
Museum durante a exposição de William N. Copley 

(outubro a janeiro de 2017). 
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A legislação relativa à intervenção de edifícios históricos em Veneza não permite alterações 

que se desviem do retorno ao estado inicial do edifício, quer a nível de fachadas, como a nível de 

estrutura (Jodidio, 2010: 9). Para além destas restrições, o edifício da Punta della Dogana pertence ao 

Estado Italiano mas encontra-se à tutela da Fondation Pinault durante um período de tempo limitado o 

que significa que as alterações realizadas no edifício deveriam ter em vista a sua futura versatilidade.  

Comparativamente, o complexo em Milão partiu de uma posição menos condicionada, uma vez 

que o terreno foi adquirido pelos proprietários da Fundação Prada e os edifícios nele existentes não se 

encontravam sob nenhum tipo de classificação patrimonial. As condicionantes legislativas nesta obra 

visavam, principalmente, a atualização das infraestruturas de modo a corresponder às normas 

ambientais e de segurança em vigor, e o respeito de medidas estipuladas para construções em meio 

urbano pelo município de Milão.  

Enquanto em Veneza, Tadao Ando trabalhou exclusivamente com o edifício preexistente, em 

Milão, Rem Koolhaas desenvolveu um projeto que combinava construção de raiz e adaptação dos 

edifícios existentes no complexo. Deste modo, cada projeto reflete não só posturas diferenciadas em 

relação ao entendimento atual do espaço contentor de arte, como diferentes tipos de abordagem em 

relação à conjuntura do local e preexistências. 

Por um lado, Tadao Ando em todas as suas obras apresenta grande sensibilidade em relação 

ao local do projeto, pois como o proprio arquiteto afirma (cit. in. Jodidio, 2010: 23): “Whatever the nature 

of the site, I try to create architecture that is never more imposing than its environment...”. A Punta della 

Dogana comprova esta postura uma vez que o projeto se assume como um exercício de compreensão 

das camadas históricas da Dogana da Mar e respeito pela memória da cidade (Dal Co, 2009). Como 

tal, procurou-se reverter a organização espacial do edifício a um estado anterior conhecido e restaurar 

as fachadas exteriores. Assim, acrescentos adicionados ao edifício ao longo do tempo foram removidos 

de modo a restituir proporções, formas e dimensões originais, à semelhança do que indica a Carta 

Europeia do Património Arquitetónico85. Recorreu-se também à reutilização e reintegração de materiais 

já existentes no edifício e, para o restauro de elementos decorativos nas fachadas, foram chamados 

especialistas para usarem técnicas tradicionais, conforme é defendido pela Convenção para a 

salvaguarda do Património arquitetónico da Europa86. Tadao Ando pretendia ainda conceber um 

espaço que acareasse passado e presente (cit. in. Dal Co, 2008: 258) e, por isso, foram introduzidos 

elementos de arquitetura contemporânea, quer para adequar os espaços ao seu novo uso, como para 

afirmar a passagem do tempo. 

Por outro lado, na Fondazione Prada, não se justificava alterar os edifícios existentes, uma vez 

que Rem Koolhaas e a sua equipa reconheceram o valor funcional dos espaços da antiga destilaria. 

Assim, foi apenas necessário estabilizar as estruturas e adaptar os espaços ao novo uso, do qual se 

entende por estabilização “(...) a detenção do processo de degradação (...)” (ICOMOS Nova Zelândia, 

1992) de um edifício e por adaptação “(...) a modificação de um sítio para cumprir com o uso existente 

                                                      
85 No artigo 7 da Carta Europeia do Património Arquitectónico (1975): “A conservação integrada é o resultado da 
acção conjugada de técnicas de restauro adequadas e da escolha de funções apropriadas. [...] Convém notar que 
a conservação integrada não impede a introdução de arquitectura contemporânea nos conjuntos antigos, desde 
que a mesma respeite o contexto, as proporções, as formas, as dimensões e as escalas existentes e que utilize 
materiais tradicionais.“  
86 No artigo 10 da Convenção de Granada - Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico da 
Europa (1985): “Promovam a aplicação e o desenvolvimento de técnicas e materiais tradicionais, indispensáveis 
ao futuro do património arquitetónico”. 
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ou com um uso proposto.” (ICOMOS Austrália, 1979 – 1999) O grau de intervenção nos edifícios 

preexistentes no antigo complexo industrial foi menor do que no projeto de Tadao Ando.  

Não obstante, em ambos os casos, os arquitetos acreditam que o trabalho com as 

preexistências, e todas as condicionantes que possam inerir, promove a descoberta de novas soluções 

arquitetónicas. Conforme Tadao Ando afirma (cit. in. Jodidio, 2010: 9): "(...) collision and friction - 

between the new and the old generated by such projects that is the driving force creating a city's future", 

ou seja, as relações estabelecidas entre diferentes camadas históricas, a diferentes escalas, 

conseguem tornar espaços mais ricos e regenerar cidades.  

Nestes dois casos de estudo, verificamos abordagens distintas em relação à conceção de 

novas soluções espaciais para a exposição de arte. Como Rem Koolhaas (OMA et al., 2008: 23) 

observou a apoteose da arte desenvolve-se num repertório cada vez mais limitado de condições 

espaciais, e ambos os arquitetos procuram desenvolver novas alternativas.  

Por um lado, na Punta della Dogana, conforme Francesco Bonami87 observa, Tadao Ando 

contraria o modelo “cubo branco” e apresenta espaços expositivos onde o contexto ganha importância 

e a cidade envolvente está presente através de vistas e iluminação natural. O restauro das paredes 

estruturais e da estrutura de cobertura que expõe os materiais originais estabelece uma ligação 

constante com o passado do edifício e apela ao seu significado cultural88. Simultaneamente, dentro 

destes espaços são introduzidos elementos de arquitetura contemporânea, desde caixilhos a novos 

pavimentos, até se alcançar o espaço central da Punta della Dogana, onde esta lógica se inverte. O 

átrio existente no centro do edifício, contrariamente às restantes salas expositivas, apresenta-se como 

um espaço inteiramente contemporêneo, formado por paredes de betão à vista, onde o testemunho 

histórico encontra-se presente de forma mais pontual, no pavimento e pilares.  

Por outro lado, Rem Koolhaas procura criar um espaço heterogéneo, com grande variedade de 

soluções arquitetónicas, para a receção do programa da Fundação Prada. O complexo torna-se um 

espaço de confronto de ambientes opostos: espaços amplos, estreitos; horizontais, verticais; abertos 

ou totalmente fechados89. Esta variedade espacial recorre a referências históricas de tipologias 

museológicas, como o espaço “cubo branco”, o museu transparente90, ou os espaços industriais de 

produção artística, e faculta-as de sistemas tecnológicos atuais de modo a tornar estes espaços mais 

flexÍveis em termos de condições mecânicas/físicas. Dos edifícios presentes no complexo, existem três 

que se destacam a nível experimental, nomeadamente a Torre, o Ideal Museum e a Haunted House, 

pela introdução de variações nas tipologias clássicas referidas, em termos de materialidade, dimensões 

e abertura.   

 

                                                      
87 Mapping the Studio – Francesco Bonami (2009) Veneza, Palazzo Grassi – Punta della Dogana [Vídeo Online]. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FzDTM5ja3lM [acedido em mai. 2018] 
88 De acordo com o artigo 1.2, Definições da Carta de Burra (1979 - 1999), significado cultural entende-se como 
“(...) valor estético, histórico, científico, social ou espiritual para as gerações passadas, actual ou futuras.”  
89 Esta descrição consta no folheto informativo disponível na Fondazione Prada Milano: Progetto/Project – 
Spazzi/Spaces (2017) 
90 Esta comparação refere-se ao Podium como réplica da Neue Nationalgalerie, em Berlim, de Mies Van Der Rohe. 
Abrahams, T. (2015). “Fondazione Prada in Milan by OMA”. The Architectural Review, [Online]. Disponível em: 
https://www.architectural-review.com/buildings/there-is-inherently-aplay-between-the-idea-of-private-wealth-and-
public-display/8687397.article?blocktitle=Featured-exclude-0&contentID=13808 [acedido em jan. 2018] 

https://www.architectural-review.com/buildings/there-is-inherently-aplay-between-the-idea-of-private-wealth-and-public-display/8687397.article?blocktitle=Featured-exclude-0&contentID=13808
https://www.architectural-review.com/buildings/there-is-inherently-aplay-between-the-idea-of-private-wealth-and-public-display/8687397.article?blocktitle=Featured-exclude-0&contentID=13808
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3.6.3. “Conteúdo/Contentor” 

Para compreender a influência que a natureza do conteúdo exerce sobre o projeto do 

“contentor”, procurou-se entender não só o nível de envolvimento dos clientes e das suas coleções na 

evolução de cada um dos projetos estudados mas também em que medida estes casos de estudo, 

tanto a Punta della Dogana, como a Fondazione Prada, traduzem as intenções das fundações que 

representam.  

Tadao Ando, arquiteto da Punta della Dogana admite (Dal Co, 2009: 258), relativamente à 

coleção de François Pinault, muito embora tenha conhecimento geral sobre o seu conteúdo e dos 

artistas que acompanha, não procurou estudar de forma aprofundada o acervo da Fundação. Esta 

postura reflete a posição defendida pelo próprio cliente, François Pinault, que não quis impôr 

condicionantes acrescidas ao arquiteto e decidiu dar a Tadao Ando a mesma liberdade que dá aos 

artistas cuja produção artística promove (Dal Co, 2009: 248). Sob outra perspetiva, realça-se também 

o facto de a Fundação pretender formar uma coleção que seja reflexo do mundo atual - ou seja, uma 

coleção dinâmica e imprevisível – e, por este motivo, pretender/desejar um espaço flexível e adaptável 

a qualquer produção artística. Assim, e como Alison Gingeras91 revela, a realização de exposições na 

Punta della Dogana parte de diálogos dentro da Fundação, entre curadores e diretores, aos quais se 

segue a seleção de obras da coleção Pinault que são, posteriormente, atribuídas a espaços específicos 

do edifício de forma a melhor apresentarem a narrativa pretendida. Ocasionalmente, a fundação 

convida diretamente artistas para desenvolverem um determinado tema, o que pode resultar em obras 

site-specific, ou requisita para empréstimo obras de outras instituições ou coleções (Dal Co, 2009: 249). 

No que diz respeito à relação de Rem Koolhaas/OMA com a coleção da Fundação Prada, a 

conceção do projeto envolveu o estudo íntegro da coleção, de modo a conhecer requisitos físicos das 

próprias obras e possibilitar a sugestão de usos do espaço (OMA et al., 2008: 136 e 149). Enquanto 

instituição, a Fundação visava a criação de um espaço inovador e experimental para promoção de 

cultura (OMA et al., 2008: 11), no entanto, era necessário garantir que todas as decisões tomadas 

tivessem em conta as exigências dos diferentes elementos envolvidos, nomeadamente: “(...) the 

artwork, the collection's logic, expositional methodology, design proposals, size and functions, the 

conveying of the foundation's image, cost feasibility (...)”92. Para tal, o trabalho conjunto entre Fundação 

e ateliê de arquitetura era fundamental e devia prevalecer uma dinâmica de trabalho que estabelecesse 

equilíbrio entre liberdade para sugestões inovadoras e resposta a requisitos especificos, conforme 

defendeu Germano Celant (n. 1940), diretor artístico da Fundação Prada (cit. in. Casciani, 2010). O 

papel desempenhado por Celant foi também de grande importância, na medida em que serviu de 

interlocutor entre Koolhaas e os proprietários da Fundação Prada (Casciani, 2010) devido à sua 

familiaridade com o meio da arquitetura e experiência em design de exposições e museus93. 

                                                      
91 Mapping the Studio – Alison Gingeras (2009) Veneza, Palazzo Grassi – Punta della Dogana [Vídeo Online]. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aqD5FRkzAjg [acedido em maio 2018] 
92 Citação de Germano Celant numa entrevista realizada para a revista Domus: Casciani, S. (2010). “Germano 
Celant: Sharing a dream”. Domus, [Online]. Disponível em: https://www.domusweb.it/en/art/2010/10/09/germano-
celant-sharing-a-dream.html [acedido em mai. 2018]  
93 Ao longo da sua carreira, Germano Celant trabalhou para revistas, como Marcatrè e Casabella, que 
proporcionam o cruzamento de várias áreas artísticas, designadamente arquitetura e arte. Trabalhou também com 
vários arquitetos no desenvolver de exposições, dos quais se destaca a proximidade com Frank Gehry, como 
descrito no artigo em cima referido. 
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Para além desta relação entre conteúdo e edifícios “contentores”, é também relevante observar 

que, tanto a François Pinault Fondation, como a Fondazione Prada entendem que a revitalização das 

áreas onde se inserem deve ser inerente ao programa de cada instituição e que é importante cultivar 

uma boa relação com o público local. 

François Pinault, em conjunto com a diretora fundadora da Punta della Dogana, Monique 

Veaute94 (n. 1951), destacaram a importância de integrar a Fundação na comunidade veneziana e no 

seu movimento cultural. Após a sua inauguração, a Punta della Dogana, à semelhança do Palazzo 

Grassi, implementou medidas de colaboração com entidades locais, como escolas e universidades, e 

benefícios para os habitantes de Veneza, como entradas gratuitas em dias específicos, promoção de 

programas culturais locais e eventos para famílias. 

Apesar da Fondazione Prada se encontrar numa zona mais periférica e ser um complexo de 

maiores dimensões relativamente à Punta della Dogana, enquanto instituição, a Fundação procura 

promover a sua relação com a população local e a revitalização da área envolvente. Desde que se 

instalou no Largo Isarco, a Fundação tem demonstrado ser um pólo atrativo para turistas e, 

consequentemente, novos negócios têm surgido na zona da Porta Romana. Alessia Salerno95 confirma 

que, desde a inauguração da sede, há mais movimento na área e novas construções estão a 

transformar a sua envolvente. O envolvimento com a população local traduz-se na criação de 

programas específicos para famílias e crianças e em programas de formação profissional nos seus 

espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
94 Mapping the Studio – Monique Veaute (2009) Veneza, Palazzo Grassi – Punta della Dogana [Vídeo Online]. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-uLJq3vEXGg [acedido em mai. 2018] 
95 Alessia Salerno na conferência da Ordine degli Architetti di Milano: Fondazione Prada / Nuove Architetture per 
la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città. (2016) Milão, Ordine degli Architetti di Milano [Vídeo Online]. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AYbmu403MJc [acedido em março 2018] 
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4. Notas Conclusivas 

Só no século XVIII é que o museu começou a ganhar a forma que hoje conhecemos enquanto 

instituição independente. Em termos físicos, os museus surgiram em espaços preexistentes e 

adaptados para expor coleções privadas, não tendo sido pensados e desenhados com esse propósito, 

excluindo determinadas exceções. A partir de meados do século XVIII, devido a mudanças políticas e 

sociais que se fizeram sentir na Europa, os museus começaram a ser pensados e planeados de raiz, 

com propósitos específicos. Este propósito, assumido por uma instituição museal, influencia o seu 

planeamento e o projeto arquitetónico, condicionando, diretamente, a conceção dos espaços 

expositivos.  

Durante o século XX, o museu de arte é mais do que um depósito de arte ou o seu mostruário, 

tendo a capacidade de produzir conteúdo cultural, de apresentar novas perspetivas e discursos sobre 

a sociedade e de influenciar o público. Esta realidade, associada à cultura de turismo e lazer de final 

do século, resultou num ímpeto do investimento museal. Atualmente, para além da função cultural e 

educacional que o museu adquiriu nos séculos anteriores, espera-se desta instituição respostas à 

procura turística, comercial e de entretenimento do público, o que influencia a arquitetura pretendida. 

Por outro lado, a localização de um museu é agora usada como estratégia de ordenamento, 

reabilitação ou modernização urbana, na medida em que este tipo de equipamento cultural é visto como 

resposta eficiente de desenvolvimento de zonas negligenciadas e desconectadas de malha urbana. 

Assim aconteceu com o Centre Pompidou, em Beaubourg, o museu Guggenheim de Bilbau, na antiga 

zona industrial da cidade, a Tate Modern, em Bankside, e a Fondazione Prada, na Porta Romana. No 

entanto, e conforme se confirmou com o caso do centro de arte contemporânea da Fundação de 

François Pinault para Billcourt, o sucesso destas operações só se verifica quando as entidades locais 

investem para o desenvolvimento do projeto. 

As reconversões de edifícios preexistentes para fins museais ocorrem desde o século XVIII, 

porém, o tipo de edifício a ser reconvertido tem-se vindo a alterar, bem como as técnicas construtivas 

utilizadas para o fazer. A reconversão de património pode ocorrer através de diferentes processos de 

transformação do espaço – adaptação, reconstrução, restauro ou extensão – o que contribui para a 

crescente diversidade das respostas arquitetónicas atuais.   

A transformação de património industrial, agora obsoleto, apresenta-se como uma solução 

prática e desejável para a instalação de programas culturais e artísticos, como museus de arte moderna 

e contemporânea. Este tipo de património é reconhecido pelas suas características morfológicas – 

grandes dimensões, amplitude dos espaços, liberdade de partições – que permitem a flexibilidade e 

fácil adaptação destas estruturas a novas configurações. 

A Punta della Dogana e a Fondazione Prada resultaram da reconversão de estruturas que, 

muito embora tenham sido construídas em épocas diferentes, também partilham estas características 

físicas.  

No que diz respeito ao panorama de revitalização e restauro de património histórico ou obsoleto 

em Itália, concluiu-se que o investimento privado desempenha um papel fundamental. O orçamento do 

Estado por si só não consegue garantir a proteção e preservação de todo o património construído de 

significado cultural. Assim, depende-se do esforço conjunto entre setores públicos e entidades privadas 

para a implementação e sucesso de estratégias de regeneração de edifícios e áreas envolventes. Esta 
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realidade não se cinge somente a Itália, uma vez que parcerias entre entidades públicas e privadas já 

se verificam em vários outros países. Da mesma forma, verificou-se que o investimento privado é um 

grande impulsionador da institucionalização de arte contemporânea, existindo já várias empresas e 

marcas que associam o seu nome a coleções e fundações de mecenato, como se verifica com a Punta 

della Dogana e a Fondazione Prada. 

Em relação à interação com património preexistente os dois casos traduzem diferentes 

posturas. A Punta della Dogana compreende uma intervenção de restauro de um marco urbano da 

cidade de Veneza enquanto a Fondazione Prada consiste na combinação de adaptação de edifícios a 

um novo uso e a adição de novos espaços a um complexo industrial na zona periférica de Milão. Mas 

ambas significam uma intervenção profunda e complexa em termos patrimoniais. 

A transformação do edifício histórico da antiga alfândega marítima de Veneza em centro de 

arte contemporânea implicou a aprovação do projeto por autoridades locais, como a Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio de Veneza. O estudo desta reconversão permitiu compreender 

algumas das restrições a que novas construções estão sujeitas em Veneza, nomeadamente as próprias 

condições físicas do local de obra. 

O projeto desenvolvido por Tadao Ando pretendia evocar diferentes fases do passado do 

edifício e, simultaneamente, qualificá-lo para a instalação da função museológica. Por este motivo, o 

arquiteto optou por devolver a configuração regular e ampla aos antigos armazéns da alfândega e 

assumir as alterações drásticas que o edifício sofreu à medida que serviu outras funções. A realização 

do processo de transformação do edifício contou com uma equipa multidisciplinar, desde artesãos, 

arqueólogos, engenheiros e arquitetos locais, de modo a facilitar a compreensão da legislação local e 

a garantir o respeito da história do edifício e das tradições locais.  

No que concerne a Fondazione Prada, o desenvolvimento do projeto teve de ir de encontro às 

retificações feitas aos regulamentos de construções no município de Milão, após 2009, nomeadamente 

em termos de estabilização e segurança de estruturas preexistentes. Todos os elementos de reforço 

estrutural adicionados às estruturas preexistentes no complexo foram destacados das superfícies 

originais, de forma a demarcar as novas intervenções. O interior destes edifícios não sofreu alterações 

no sentido da retoma de uma forma anteriormente conhecida, como sucedeu em Veneza. As alterações 

realizadas nos edifícios subsistentes pretendiam estabelecer relações físicas e visuais entre diferentes 

espaços do complexo industrial, por isso, cingiram-se a intervenções pontuais, como abertura de vãos 

e renovação de acessos com elementos contemporâneos.  

Concluiu-se assim, que, em ambos os projetos, a consideração pelo local de implantação, pelas 

suas limitações e pelas condições dos edifícios preexistentes influenciaram o projeto e o resultado final 

obtidos.  

De igual forma, verificou-se que, nos dois casos de estudo, a versatilidade e a flexibilidade dos 

espaços expositivos primam enquanto estratégias projetuais. A imprevisibilidade da evolução da arte 

contemporânea requer dos espaços expositivos adaptabilidade a condições inesperadas. O recurso a 

tecnologias de construção modernas e a sistemas técnicos automatizados contribuiu para uma 

adaptação mais fácil a novas necessidades e permite que o espaço expositivo seja suficientemente 

versátil para acolher eventos e performances.  

Na Fondazione Prada, por exemplo, os novos edifícios foram planeados, precisamente, com a 

possibilidade de sofrerem mutações e apresentarem, consequentemente, novas condições que se 
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adequem a futuras necessidades. Dentro do complexo da fundação, verifica-se uma grande diversidade 

de tipologias e organizações espaciais, sendo mesmo possível identificar diferentes temáticas de 

arquitetura de museus estudadas previamente em determinados edifícios. Nomeadamente, a 

arquitetura da Torre corresponde à expressividade de uma “obra de arte total”, enquanto o Podium 

surge como uma reinterpretação de um arquétipo. 

A diversidade de condições espaciais existentes nos dois casos analisados, para além de 

reflexo da imprevisibilidade da evolução da arte, sustenta a procura de novas configurações espaciais 

para a exposição de arte. Verifica-se, por parte dos dois arquitetos uma abordagem que desafia o 

modelo expositivo padrão do white cube, e que apresenta alternativas, nomeadamente espaços onde 

o contexto envolvente é incluído, sem interferir na contemplação das obras em exposição. Na Punta 

della Dogana, as salas de tijolo exposto e os vãos abertos para o exterior introduzem o contexto 

histórico e físico no espaço “contentor”. 

A análise e, consequente, comparação realizada entre a Fondazione Prada e a Punta della 

Dogana permitiu verificar soluções/posturas arquitetónicas que se podem aplicar a mais áreas que 

excedem a arquitetura de museus de arte contemporânea. Nomeadamente, Tadao Ando conseguiu, 

com sucesso, introduzir arquitetura contemporânea em Veneza, uma cidade histórica, respeitando o 

seu passado e as tradições do local. Também Rem Koolhaas demonstrou, em Milão, que o restauro e 

reúso de edifícios preexistentes não tem de negar a relação com novas construções apresentando um 

espaço rico pela sua heterogeneidade. Considera-se que a relação entre estruturas preexistentes e 

estruturas contemporâneas, em equipamentos culturais, é enriquecedora e uma mais-valia para a 

experiência sensorial das pessoas servidas pelo edifício. O reúso de edifícios permite que o 

equipamento cultural resultante apresente mais do que uma narrativa aos visitantes, designadamente, 

que lhes apresente a evolução da cidade, que se renova, recorrendo a novos usos, mas que, 

simultaneamente, preserva a história do local. Por outro lado, promove criação contemporânea em 

mais do que uma faceta, tanto pela apresentação de novas soluções arquitetónicas, como pelo 

conteúdo do edifício. 

Em ambos os casos de estudo verificou-se ainda a importância atribuída à relação estabelecida 

entre as intituições museológicas e as comunidades locais. Este tipo de relação, conseguido através 

de programas familiares, preços acessíveis e serviços educativos, promove o enraizamento da 

instituição no local, auxilia a reintegração do edifício e a atribuição de uma nova conotação social. O 

impacto exercido pela reconversão dos edifícios estudados, a nível local, pode ainda ser avaliado em 

termos socio-económicos sendo esta uma possível área de futuro estudo e desenvolvimento. Outras 

possíveis temáticas a desenvolver passam pelo debate entre Arquitetura e Arte, num estudo sobre a 

relação entre o contentor e o conteúdo; o atual cenário do mecenato de arte contemporânea e o futuro 

da instituição museológica. 
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ANEXOS 

 

Fichas de Levantamento dos casos de estudo 

Punta della Dogana e Fondazione Prada 
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Punta della Dogana – Ficha Técnica 

Designação Centro de Arte Contemporânea Punta della Dogana 

 

Função Anterior Século XVII – 1980’s: Alfândega Marítima 

     Outras funções: Depósito para as Gallerie dell’Accademia; 

        Sede de uma sociedade de remo; 

        Seminário. 

 

Data construção do imóvel preexistente Século XV, com alterações signifcativas a nível de estrutura 

no século XVII (1676 - 1682). 

 

Datas de projeto 2006 – 2007 

 

Datas de construção Dezembro de 2007 – Março de 2009 

 

Âmbito da intervenção Transformação do edificado existente para instalar o centro de arte 

contemporânea. A intervenção consistiu na recuperação e consolidação da estrutura e fundações 

existentes; demolição de paredes divisórias de intervenções anteriores; adição de um nível superior ao 

edifício e de núcleos de acesso; instalação de sistemas de segurança e iluminação. 

 

Data de abertura ao público 6 de Junho 2009 

 

Tutela François Pinault Foundation 

 

Diretor Fundador Monique Veaute (n. 1951) 

 

INFORMAÇÕES PRÁTICAS 

Morada Dorsoduro 2, Venezia – Itália 

 

Tel. +390412401308 

 

E-mail visite@palazzograssi.it; ufficiostampa@palazzograssi.it 

 

Website http://www.palazzograssi.it/ 

  

ARQUITETURA – CARACTERIZAÇÃO 

Arquiteto Tadao Ando 

 

Classificação Patrimonial A Dogana da Mar – nome original do edifício – é um monumento histórico. 

 

 

 

 

mailto:visite@palazzograssi.it
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Implantação 

Situado em Dorsoduro, Veneza [Fig. 1], o edifício foi construído na ponta, no cabo de terra, 

onde o Canal Grande encontra o Canal da Giudeca. Localização estratégica que permitia que neste 

local fosse feito o controlo às embarcações provenientes do mar Adriático, que se estende a este da 

ilha. A morfologia do edifício foi fortemente marcada pela sua implantação [Fig. 2], obtendo por isso 

uma forma triangular delimitada por cada um dos canais, a norte pelo Canal Grande e a sul pelo Canal 

da Giudeca. Para além das suas frentes de água, o edifício tem ainda uma fachada virada a oeste para 

a Basílica de Santa Maria della Salute.  

 

 
Figura 1 - Ortofotomapa da cidade de Veneza, orientado a norte, com a Punta della Dogana destacada  
<Imagem adaptada do Google Earth Pro, 2017> 

 

 
 

Figura 2 - Planta de Implantação da Punta della Dogana 

 

 

 

 

Basílica de  
S. Marcos 
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No de pisos - 2 (com exceção do torreão que tem 3 níveis) 

Principais áreas  Área bruta total do museu 

• na realidade: aproximadamente 4670 m2 

  Área útil total dos espaços expositivos 

• em projecto: aproximadamente 3330 m2 

• na realidade: aproximadamente 2800 m2 

 

Nº de espaços para exposição temporárias – 19 (conforme os folhetos informativos do museu). 

Nº de espaços para exposição permanente – não existe exposição permanente. 

Organização espacial das áreas de exposição  

As salas de exposição encontram-se distribuídas por dois pisos, incluindo o interior do torreão. 

As galerias estão orientadas no sentido perpendicular ao do cabo de terra e o átrio, quadrangular, 

interrompe a uniformidade da planta trapezoidal [Fig. 3]. 

 

 
 

Figura 3 - Plantas ilustrativas 
da área expositiva da Punta 

della Dogana:  
A_ Primeiro piso; 

 B_Piso térreo.  
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  Caracterização dos espaços expositivos 

As salas de exposição variam em dimensão, forma, acabamentos e incidência solar permitindo 

uma variedade de ambientes, quer a nível de iluminação natural e de relações com o exterior.  

 

   
 

   
 

   
 

   
 

Figura 4 – Fotografias de diferentes espaços da Punta della Dogana, com diferentes exposições. 
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Acessos  

A entrada e saída do público é efetuada pelo pórtico comunicante com o Campo della Salute, 

virado a oeste. No horário de encerramento da Punta della Dogana a saída do espaço expositivo é 

realizada pelo pórtico virado para o Canal Grande, virado a norte [Fig. 5]. Os restantes pórticos a nível 

do piso térreo, nas fachadas a norte e sul, são utilizados na receção de peças vindas de barco; os 

restantes servem os funcionários da instituição ou como saídas de emergência. Dentro da área 

expositiva os acessos verticais são feitos por três lanços de escadas, localizadas no centro do edifício, 

a eixo; e um elevador. 

O acesso ao belvedere, situado no topo do torreão, é feito de forma autónoma, por escadas 

adjacentes ao torreão, ou por elevador.    

 

  

 

  
 

 

Figura 5 - Plantas ilustrativas 
dos acessos interiores e 

exteriores: A_Primeiro piso; 
B_Piso térreo. 
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Circulação 

Não existe um circuito obrigatório. Contudo, é sugerido percorrer primeiro todo o primeiro piso 

e contornar o átrio quadrangular junto ao qual se volta a descer. No piso térreo, o caminho segue o 

contorno do espaço central, ir até à base do torreão e subir até ao belvedere e, por fim, regressar à 

zona de saída [Fig. 6]. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Figura 6 - Plantas 
ilustrativas da circulação 

dentro do edifício: 
A_Primeiro piso;  

B_Piso térreo. 
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Serviços de acolhimento ao público  

Piso térreo: bilheteira, cacifos, instalações sanitárias, loja/livraria, cafetaria – Dogana Café.  

Todas as áreas expositivas, tanto no piso térreo como no primeiro piso, podem ser usadas para 

a realização de workshops ou atividades relacionadas com os vários programas promovidos pela 

fundação. 

Materiais e acabamentos nas áreas de exposição  

Pavimento:  

• piso térreo: pavimento de cimento e resina, com exceção do átrio central cujo 

pavimento resulta do restauro da alvenaria existente; 

• primeiro piso: pavimento de linóleo. 

Paramentos verticais:  

• o tijolo exposto é o revestimento de eleição em todos os espaços expositivos, com 

exceção do átrio central com as paredes de betão polido, e das áreas técnicas que têm 

acabamentos em betão polido, grelhas metálicas e reboco. 

 

Sistemas e equipamentos  

Tipo de Iluminação das áreas de exposição 

Luz Natural: aberturas zenitais na cobertura e entradas de luz lateral. 

Luz Artificial: sistema de projetores com lâmpadas de iodetos metálicos; conjunto de trajetos 

de iluminação embutida com lâmpadas fluorescentes.  

Controlo de temperatura e humidade  

Em cada espaço expositivo existe um medidor de temperatura e humidade, bem como um 

sistema de aquecimento por piso radiante a água, com a exeção do átrio quadrado no centro de 

museu. Existe ainda um sistema de ventilação, com unidades de tratamento de ar e de ar 

condicionado em todo o museu. 

Segurança contra roubo/intrusão  

Sistema de videovigilância CCTV (24h) e vigilância humana. 

Segurança contra incêndios  

Detetores de fumo em todo o espaço bem como um sistema de acionamento de alarme manual, 

colunas secas e extintores. 

 

Sinalética interna  

Placas de acrílico transparente nas passagens entre salas que assinalam o número das salas, 

a direção do belvedere e da zona comercial - loja/cafetaria/livraria.  

No que toca às saídas de emergência, existem placas nas zonas de transição entre salas a 

assinalar o caminho para as saídas mais próximas bem como placas sobre as próprias saídas de 

emergência, e no exterior das áreas técnicas estão assinalados os equipamentos que nelas se podem 

encontrar de combate ao fogo. Existem ainda suportes metálicos espalhados pelos pisos que mostram 

as plantas de emergência e, simultaneamente, guardam os extintores.  
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PROGRAMA MUSEOLÓGICO 

Características gerais (missão e objetivos) 

A Punta della Dogana faz parte da fundação François Pinault, criada pelo empresário francês, 

do qual obteve o seu nome. Entre 2005 e 2007, a aquisição de dois edifícios históricos em Veneza - o 

Palazzo Grassi e a Punta della Dogana - teve o propósito de sediar na cidade italiana um centro de arte 

contemporânea onde fosse possível expor as obras da sua coleção privada – The Pinault Collection. 

Nas palavras de François Pinault, o seu desejo é que “(...) o centro de arte contemporânea se mantenha 

verdadeiramente contemporâneo. Este é um manifesto de grande importância para mim e também para 

Veneza, uma cidade que sempre inspirou o melhor da criatividade”. 

A instituição apresenta a coleção privada de François Pinault e promove a arte contemporânea 

entre os séculos XX e XXI. Desde 2006, quando o Palazzo Grassi reabriu ao público após trabalhos de 

restauro, a fundação comprometeu-se a trazer grandes exposições itinerantes à cidade de Veneza; a 

emprestar obras pertencentes à coleção François Pinault a diversos museus a nível mundial e a 

acompanhar e encorajar o trabalho efetuado por artistas e historiadores de arte moderna e 

contemporânea.    

 

Coleção Permanente  

A coleção permanente não se encontra no edifício da Punta della Dogana. 

 

Temáticas das Exposições temporárias  

Conforme a visão do fundador, a Punta della Dogana é um centro de arte contemporânea e 

por isso só exibe arte moderna e contemporânea. As exposições organizadas divergem entre 

reinterpretações da coleção Pinault, apresentação de obras emprestadas ou realizadas in situ e ainda 

de exposições monográficas. 

 

Outras atividades que o centro oferece  

São organizadas visitas guiadas ao edifício e às exposições, em italiano e em inglês; visitas 

comentadas pelos curadores; workshops; ciclos de cinema; conferências, seminários e concertos de 

forma complementar às exposições. 

A fundação apresenta também programas educativos direcionados para diferentes faixas 

etárias: CLIL (Content and Language Integrated Learning, consiste em workshops que promovem a 

compreensão de arte para crianças desde a pré-primária até ao ensino básico); ST_ART (atividades e 

eventos para famílias); Palazzo Grassi Teens (atividades para adoloscentes) e estágios para 

estudantes universitários das universidades locais.  

O espaço exterior da Dogana, incluindo o espaço marítimo, também é usado para a realização 

de eventos relativos à fundação, requerendo de forma geral a construção de estruturas provisórias. 

Existe ainda uma publicação periódica feita pela instituição com o nome “Pinault Collection 

Magazine”, publicada duas vezes por ano. 
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em:] 

https://www.erco.com/download/content/30-media/1-lighting_report/013-erco-lb90/erco-lichtbericht-90-
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Fig. 3, 5 e 6 Adaptação de - CO, Francesco Dal – Tadao Ando for François Pinault – From Ile 

Seguin to Punta della Dogana. Milano: Electaarchitettura, 2009, pp. 136 
Fig. 4A            Fotografia por: Fulvio Orsenigo (2016). Direitos reservado ao Palazzo 

Grassi [Disponível em:] 

http://www.palazzograssi.it/en/exhibitions/past/accrochage/ 

Fig. 4C e 4E   Fotografias por: Beatriz Agostinho (2016) 

Fig. 4B e 4D   Fotografias por: Beatriz Agostinho (2017) 

Fig. 4G e 4H   Fotografias por: Pedro Fouto (2017) 

Fig. 4F            Fotografia por: Prudence Cuming Associates (2017). Direitos reservados 

Damien Hirst and Science Ltd. [Disponível em:] 
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Fondazione Prada – Ficha Técnica 

Designação Fondazione Prada – Sede de Milão 

 

Função Anterior Século XX - Destilaria de álcool da Società Distillerie Italiane 

 

Data construção do complexo preexistente Cerca de 1910 

 

Datas de projeto 2008 - 2009 

 

Datas de construção 2014 - 2018 

 

Âmbito da intervenção Adaptação do edificado para receber o programa da Fondazione Prada 

(serviços administrativos, serviços de acolhimento ao público, espaços expositivos e espaços 

performativos). A intervenção consistiu na demolição de estruturas em avançado estado de degradação 

e na construção de três novos edifícios (Podium/Ideal Museum, Cinema, Torre). A intervenção nas 

restantes estruturas existentes foi mínima, reduzindo-se à limpeza dos espaços, recuperação das 

fachadas exteriores e instalação de serviços de acolhimento ao público, sistemas de segurança, 

acessibilidade e iluminação. 

 

Data de abertura ao público 9 de maio 2015 

 

Tutela Fondazione Prada 

 

Diretor Fundador Germano Celant (n. 1940) 

 

INFORMAÇÕES PRÁTICAS 

Morada Largo Isarco 2, 20139 Milano 

 

Tel. +390256662611 

 

E-mail info@fondazioneprada.org; visit.milano@fondazioneprada.org 

 

Website http://www.fondazioneprada.org/ 

 

ARQUITETURA – CARACTERIZAÇÃO 

Arquiteto Office for Metropolitan Architecture – Rem Koolhaas, Chris van Duijn, Frederico Pompignol 

 

Prémios e distinções Vencedor do Best New building – Design Awards 2016 (Wallpaper Magazine);  

             Nomeado para o Mies van der Rohe Award 2017 

 

Classificação Patrimonial Complexo Industrial 

 

 

 

mailto:info@fondazioneprada.org
http://www.fondazioneprada.org/
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Implantação 

A nova sede da Fondazione Prada situa-se a sudeste do centro histórico de Milão, no Municipio 

5 [Fig. 1]. Zona periférica da cidade que se caracterizava pela atividade industrial, passando por um 

período de declínio e, atualmente, em transformação. A entrada efetua-se pelo Largo Isarco, no 

extremo nordeste do complexo, adjacente ao qual foi estabelecido um parque de estacionamento para 

visitantes.  

O terreno [Fig. 2], a norte, é limitado pela antiga estação de mercadorias da Porta Romana e 

linhas de caminhos-de-ferro (ativas); a sul, por terrenos em construção para um novo polo tecnológico 

milanês.     

 

 

Figura 1 - Ortofotomapa da cidade de Milão, orientado a norte, com a Fondazione Prada destacada a sul 
<imagem adaptada do Google Earth Pro, 2017> 

 
Figura 2 - Planta de Implantação da Fondazione Prada  

Duomo de Milão 
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No de pisos – variável: 1 (exemplo: Cisterna) – 11 (Torre) 

 

Principais áreas  

Dentro do complexo no Largo Isarco [Fig.3], foram instalados serviços administrativos (arquivos 

e escritórios da Prada e da Luna Rossa), serviços de acolhimento ao público e edifícios destinados à 

exposição de arte contemporânea – Podium e Ideal Museum; Haunted House; Galleria Sud; Cinema; 

Galleria Nord; Cisterna; Deposito; Torre (esta última, foi concluída durante a elaboração desta 

dissertação). Um piso subterrâneo, de acesso privado a funcionários, une os edifícios da bilheteira, 

Podium e Ideal museum, Cinema, Galleria Sud, escritórios, Bar, Biblioteca, Torre e Deposito. 

 

• Área bruta total dos edifícios: aproximadamente 22600 m2 

• Área útil total dos espaços expositivos: 8500 m2 

 

 

Figura 3- Axonometria do complexo da Fondazione Prada e identificação dos edifícios 

 

Nº de espaços para exposições temporárias - 5 (Podium e Ideal Museum; Galleria Sud; Galleria 

Nord; Cisterna; Deposito). 

 

Nº de espaços para exposição permanente - 3 (Torre; Haunted House; piso subterrâneo do Cinema).  
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Organização espacial das áreas de exposição 

O projeto de arquitetura foi pensado para que toda a superfície pudesse ser utilizada como 

espaço expositivo ou performativo, incluindo terraços e o espaço intersticial entre os edifícios, a nível 

térreo (áreas de acesso público, sem ser necessário bilhete). O edificado preexistente desenvolveu-se, 

na sua maioria, nos limites do terreno virado para o interior do mesmo o que resultou em galerias que 

se estendem longitudinalmente, no extremo norte e sul (respetivamente, Galleria Nord e Galleria Sud). 

A Cisterna, o Cinema, o Ideal Museum e o Podium (estes dois últimos no mesmo edifício) encontram-

se na área central, rematados a este pela biblioteca e livraria e a oeste pela Torre e Deposito, estes 

edifícios organizam-se de forma transversal ao comprimento do quarteirão [Fig. 4]. Cada edifício tem 

uma configuração espacial diferente: sequencial, open space ou em altura. 

 

 

Figura 4 - Plantas ilustrativas da área 
expositiva: A_Planta Cota +8m; B_Planta 

do Piso Térreo; C_Planta Cota -3m 



107 

 

Caracterização dos espaços expositivos 

Quantidade de espaços permite a apresentação de ambientes distintos: espaços flexíveis 

preparados para assumir diferentes configurações – Ideal Museum [Fig. 5A] e Podium [Fig. 5B]; galerias 

de morfologia industrial adaptadas ao modelo White Cube - Galleria Sud [Fig. 5D]; ocupação de 

espaços industriais – Haunted House [Fig. 5C], Galleria Nord [Fig. 5F], Cisterna [Fig. 5G], Deposito 

[Fig. 5H]; e galerias de adaptam o modelo White Cube, adicionando novas materialidades e contexto – 

Torre [Fig. 5I]. 

 

     

     

     

Figuras 5 - Fotografias dos diferentes espaços expositivos: A_Ideal Museum; B_Podium; C_Haunted House; 
D_Galleria Sud  E_Cinema (nível subterrâneo); F_Galleria Nord; G_Cisterna; H_Deposito; I_Torre 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

D E F 
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Acessos Públicos 

A Fondazione Prada tem duas entradas principais, uma a nordeste virada para o parque de 

estacionamento e outra a noroeste correspondente à Torre (desativada durante o decorrer desta 

dissertação, uma vez que o edifício se encontra em construção). Dentro do complexo, todos os edifícios 

têm acessos independentes. Os edifícios da bilheteira, bar, biblioteca, galleria Sud, deposito e torre 

comunicam internamente, tal como os escritórios e a Galleria Nord. 

No interior de cada edifício, os acessos verticais são feitos por rampas, plataformas elevatórias, 

lances de escadas e elevadores. 

 
Figura 6 - Planta do piso térreo com os acessos ao complexo da Fondazione Prada assinalados, bem como os 
acessos principais de cada edifício. 

 

Circulação 

Não existe um circuito obrigatório ou único, todos os edifícios podem ser acedidos a partir do 

espaço público no interior da fundação. Existe um eixo de passagem este-oeste que liga as duas 

entradas no piso térreo e percorre todo o complexo [Fig. 7A]. Este eixo apresenta zonas de estada e é 

intersetado por pequenas aberturas que intercalam os espaços expositivos no interior do quarteirão. 

Estas intersecções são pontos de distribuição para diferentes edifícios.  

No piso subterrâneo [Fig. 7B], foi construído um corredor de serviço que perfaz o eixo este-

oeste e estabelece a ligação entre todos os edifícios, excluindo a Cisterna. 
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Figura 7 - Plantas ilustrativas da circulação dentro do complexo da fundação: A_Piso térreo; B_Piso cota -3m 

 

Serviços de acolhimento ao público  

Edifício da bilheteira integra: bengaleiro, cacifos e instalações sanitárias. O edifício adjacente, 

onde se encontra o bar, concentra: biblioteca, livraria, instalações sanitárias e serviços educativos. O 

bar, idealizado pelo realizador Wes Anderson, tem um acesso próprio do exterior e procura reproduzir 

um café típico milanês dos anos 50. Também a Torre tem uma receção, instalações sanitárias, 

restaurante e terraço que podem funcionar de forma independente do resto da fundação. No Cinema 

há bengaleiro e instalações sanitárias. 

No complexo existe ainda o arquivo da Prada e da Luna Rossa, adjacentes à Galleria Nord.  
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Materiais e acabamentos nas áreas de exposição  

Podium e Ideal Museum: pavimento – placas de mármore travertino resinado; 

     paramentos verticais – painéis de espuma de alumínio, vidro. 

Haunted House: pavimento – cimento; 

   paramentos verticais – reboco, papel de parede, talha dourada 4kg (no 

exterior); 

Galleria Sud: pavimento – cimento; 

          paramentos verticais – reboco; 

Cinema (piso subterrâneo): pavimento – micro cimento; 

         paramentos verticais – betão, reboco; 

Galleria Nord: pavimento – cimento; cerâmica;  

           paramentos verticais – cimento; 

Cisterna e Deposito: pavimento – cimento; 

          paramentos verticais – cimento; 

Torre: pavimento – placas de mármore travertino resinado; 

     paramentos – betão branco e painéis aglomerados de madeira. 

 

Sistemas e equipamentos  

Tipo de Iluminação das áreas de exposição 

Luz natural: todos os edifícios têm aberturas laterais e equipamento de controlo da entrada de 

luz. A orientação solar das aberturas varia de edifício para edifício. 

Luz artificial: iluminação LED, combinação de projetores e wallwashers em todos os espaços. 

Nos espaços exteriores lâmpadas de 3000K (mais quentes) e nos interiores lâmpadas neutras de 

4000K.  

Controlo de temperatura e humidade  

Só o Podium, o Ideal Museum e a Torre é que têm sistemas de controlo climático. Dos 

restantes, apesar de todos terem sistemas de ventilação, só a Haunted House tem aquecimento central. 

Segurança contra roubo/intrusão  

Sistema de videovigilância CCTV (24h), sensores de movimento e vigilância humana. 

Segurança contra incêndios  

Sistema de acionamento de alarme manual, planos de evacuação de cada edifício e do 

complexo e extintores. 

 

Sinalética interna  

Na fachada exterior da entrada no largo, um letreiro eletrónico apresenta as exposições a 

decorrer. Tanto na bilheteira, como noutros locais do complexo, foi introduzida uma planta esquemática 

da Fondazione Prada no pavimento com a identificação de cada espaço e serviços existentes. A maioria 

dos espaços expositivos é identificada na fachada virada para o interior do quarteirão por letreiros 

luminosos. Cada espaço tem o seu panfleto, disponível na bilheteira, com a localização do edifício e a 

sua planta simplificada. 
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Relativamente a medidas de segurança, à entrada de cada edifício apresenta-se a planta de 

emergência. O material e equipamento de segurança, bem como as saídas de emergência, são 

assinalados por sinais luminosos e placas refletoras distribuídas pelas paredes de todos os espaços. 

 

PROGRAMA MUSEOLÓGICO 

Características gerais 

A Fondazione Prada, criada em 1993 por Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, defende que a 

cultura tem um papel fulcral na sociedade uma vez que permite a compreensão do mundo no qual 

vivemos, em constante mutação. A fundação quer ser um espaço para o desenvolvimento de ideias, 

quer sejam na área da literatura, arte, cinema, música, filosofia ou ciência; dando autonomia para a 

exploração de cada uma delas, mas também promovendo o seu encontro e cruzamento.  

Para além do propósito de preservar e expor obras de arte da Prada Collection, a fundação 

tem ainda o objetivo de enriquecer o processo de aprendizagem de todos os seus membros e pretende 

promover a participação e o envolvimento do público, redefinindo o lugar da cultura e assumindo uma 

atitude crítica de continua reinvenção. 
 

Coleção Permanente  

‘Processo Grottesco’ de Thomas Demand, no piso subterrâneo do Cinema, as peças de Robert 

Gober e Louise Bourgeois em exposição na Haunted House, e a exposição Atlas, na Torre, composta 

por obras de vários artistas 

 

Temáticas das Exposições temporárias  

Apresenta exposições de arte e criação contemporânea: individuais ou coletivas, históricas e 

temáticas. 

 

Outras atividades que o museu oferece  

Visitas guiadas organizadas ao edifício e às exposições, em inglês e italiano; ciclos de cinema; 

conferências complementares às exposições, palestras de filosofia contemporânea, espetáculos e 

eventos da marca Prada.  

Destaque para os programas Accademia dei bambini e CARE’s Chef under 30. O primeiro foi 

desenvolvido com a supervisão da neuropediatra Giannetta Ottilia Latis, decorre na biblioteca, espaço 

idealizado em colaboração com um grupo de estudantes de arquitetura da École nationale supérieure 

d’architecture de Versailles e que procura promover o encontro multidisciplinar e intergeracional. O 

segundo consiste num programa de rotatividade entre Chefs com menos de 30 anos no restaurante da 

Torre. 
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