
60 

GUIA DE MUSEUS ed.01PROJETO CIRANDA
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Juntas podemos avançar melhor e irmos 
mais longe!
Nossa ciranda é para todos! Participe 
conosco, sempre podemos abrir a roda 
pra quem quiser chegar!

Criamos a ciranda porque ela significa 
essa roda de mãos dadas, essa ideia de 
participar, juntar energias.
Por que fazer isso com os núcleos da 
cultura na Europa? Porque precisamos 
dessa ajuda mútua, de nos fortalecer 
aumentando a visibilidade do grupo!

O GUIA

Este Guia de Museus
tornou-se a primeira ação coletiva 

deste grupo de trabalho
que carinhosamente chamamos

de PROJETO CIRANDA. 
A ideia do Guia de Museus

surgiu a partir de uma iniciativa
do Comitê de Cultura do Núcleo 

DÜSSELDORF em celebrar 
o Dia Internacional dos Museus e,

foi elaborado a várias mãos,
 sob a Coordenação do Comitê

de Cultura do Núcleo Bélgica.

e impacto nos projetos. 

Em 2020, o Comitê de Cultura
da Bélgica propôs a alguns 

Comitês de Cultura da Europa, 
um grupo de trabalho

colaborativo que permitisse, 
além de um suporte

às divulgação locais, a possibilidade
de ações integradas, 

otimizando esforços e 
gerando mais visibilidade 
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Criamos a ciranda porque ela significa 
essa roda de mãos dadas, essa ideia de 
participar, juntar energias.

Nossa ciranda é para todos! Participe 
conosco, sempre podemos abrir a roda 
pra quem quiser chegar!

Por que fazer isso com os núcleos da 
cultura na Europa? Porque precisamos 
dessa ajuda mútua, de nos fortalecer 
aumentando a visibilidade do grupo!
Juntas podemos avançar melhor e irmos 
mais longe!

 através de ações
 de mais impacto!

Por que fazer isso
 com os Núcleos de 
Cultura na Europa?

Criamos a CIRANDA 
porque ela significa

uma roda de mãos dadas, 
essa ideia de participar 

junto e trocar energias.

 Porque precisamos 
dessa ajuda mútua, 
 nos fortalecendo e 

aumentando a 
visibilidade do grupo

Juntas podemos
 avançar melhor e
 irmos mais longe!

Essa CIRANDA
cultural é para todos! 

Participe conosco, 
sempre podemos

 abrir a roda
pra quem 

 mais chegar!

A CIRANDA
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1. MNAC - MUSEU NACIONAL D´ART DE CATALUNYA

www.museupicasso.bcn.cat

www.casabatllo.es

Patrimônio mundial da UNESCO é uma autêntica obra de arte, remete a 
um castelo infantil, colorido e bastante inusual. Obra de Antonio Gaudi na 
Avenida mais importante de Barcelona.

www.lapedrera.com/es

Patrimônio mundial da UNESCO desde 1984, é única e um cartão-postal 
da cidade. Nos verões, apresenta festival de música na cobertura, além de 
atrações para toda família.

2. EL BORN - CENTRE DE CULTURA I MEMORIA

www.museunacional.cat/es

Construído para a exposição nacional de 1929, possui uma coleção da 
pintura mural românica, obras do gótico, renascimento, barroco e do 
modernismo catalão.

Antigo mercado do Born, atualmente é o sítio arqueológico da cidade onde 
é possível percorrer a cidade desde a época dos romanos até a vida cotidiana 
da Barcelona dos séculos XVII e XVIII.
https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/

4. LA PEDRERA - CASA MILÀ

Uma coleção com quase 5000 obras do gênio, que denota o vínculo 
estreito do artista com a cidade. Apresenta obras importantes de toda 
sua carreira e suas fases correspondentes.

3. MUSEU PICASSO

5. CASA BATLÒ

Núcleo

BARCELONA
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9. CAIXA FORUM

6. FUNDACIÓN JOAN MIRÓ

www.fundaciotapies.org

8. FUNDACIÓ ANTONI TAPIÈS

Modelo de arte contemporânea, foi inaugurado em 1995 e está situado 
no movimentado bairro antigo da cidade. Moderno, iluminado 
apresenta exposições permanentes e temporárias, além de atividades 
para toda família.

Fundada pelo próprio artista, se encontra em Montjuic, zona de 
parques magníficos que também merece ser visitado. Além de suas 
obras, distribuídas pela casa e seu jardim, também possui exposições 
temporárias de outros artistas.

www.caixaforum.org/es/barcelona

Fora do circuito turístico, o museu se encontra no Bairro alto de 
Pedralbes. Só o passeio até essa região já vale a pena. É um antigo mosteiro e 
apresenta além do acervo permanente, excelentes exposições 
temporárias.

Construída no início do modernismo catalão, foi criada pelo próprio 
artista e abriga exposições temporárias. Fica na Eixample, próximo ao 
Passeig de Gracia, em um edifício único, como as obras do artista.

www.macba.cat/es

Museu do principal Banco da Catalunha, além de exposições também possui 
uma agenda diversa de atividades culturais, que inclui exposições, filmes, 
shows, discussões temáticas e atividades infantis.

10. REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES

www.fmirobcn.org/es

www.monestirpedralbes.barcelona/es

7. MACBA - MUSEU D´ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 

Núcleo

BARCELONA
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Símbolo da cidade, foi o ícone que ficou da expo 58, tem uma vista linda 
lá do alto e tem um mini museu dentro.

Templo das histórias em quadrinhos. A Bélgica é uma referência na 
matéria. 

Bélgica tem gosto de chocolate e esse museu conta a história dessa 
bebida que virou uma delícia. Aqui foi inventada a "praliné" para 
esconder o gosto do remédio...sim! Depois criaram o "balotin" que foi a 
embalagem para que as senhoras pudessem passear comendo as 
delícias que existem até hoje!

11. ATOMIUM

www.atomium.be

12. MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE

www.comicscenter.net 

13. CHOCO STORY MUSEUM 

www.choco-story-brussels.be

A casa do arquiteto Victor Horta inteiramente desenhada e pensada 
por ele. Ele é para a Bélgica como o Niemeyer para nós. Expoente da 
Art Nouveau. 
www.hortamuseum.be

15. MUSÉE HORTA

14. MUSÉE DE L'HISTOIRE EUROPÉENNE

www.historia-europa.ep.eu

Imperdível, faz uma viagem no tempo e reconcilia com a idéia dos 
grandes pensadores que viam na Europa mais do que uma 
administração desengonçada, uma idéia de solidariedade e um espaço 
seguro para todos os povos que partilham os valores de liberdade, 
solidariedade e prosperidade.

Núcleo Bélgica

BRUXELAS
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Na verdade dois museus, um com a coleç o que vem desde os ã
primitivos e o museu que continua com a coleção do fim do século. 

17. MUSÉE MAGRITTE

www.fine-arts-museum.be

Museu escola, você visita vendo e ouvindo o instrumento. Cada 
instrumento foi gravado e arquivado dentro do museu tocado por um 
músico e assim perpetua o som dele. Saibam que o Brasil tem 7 
instrumentos, doados pela comunidade brasileira. Os músicos que 
desejam ter empréstimo, podem escrever e pedir.

18. PIXEL MUSEUM

www.feverup.com/bruxelles

19. MUSÉE ROYAUX DES BEAUX ARTS

O museu possui esqueletos de Dinossauros e encantam todas as 
crianças, a did tica é muito bem feita. Para todas as idades e em várias á
l nguas!í
www.naturalsciences.be

No país do surrealismo, seu mais ilustre representante tem um museu a 
altura do talento do artista. Com peças únicas e exposições temporárias 
muito interessantes como a do encontro Dali x Magritte entre outros. 

www.mim.be

www.musee-magritte-museum.be

Um dos mais novos museus da Bélgica, dedicado ao mundo dos gamers 
e seus personagens.

16. MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

20. MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES

Núcleo Bélgica

BRUXELAS
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21. ARoS AARHUS KUNSTMUSEUM, AARHUS
Aros é um dos maiores museus de arte do Norte da Europa com obras 
de artistas nacionais e internacionais. Aqui você também vai poder 
vivenciar "Your rainbow Panorama", uma obra de arte espetacular do 
artista dinamarquês/islandês Olafur Eliasson.

Através de suas exposições permanentes o público pode explorar o 
legado do design dinamarquês, suas raízes históricas e fontes de 
inspiração.
www.designmuseum.dk

O museu será inaugurado em julho de 2021. O universo literário de H. C. 
Andersen encena um mundo vivo, um espaço artístico total, onde a 
arquitetura, o som, a luz e um fluxo de imagens criam constantemente 
novos encontros entre os visitantes e os contos de fadas de H. C. Andersen. 
www.hcandersenshus.dk/en/ 

24. KRONBORG SLOT, HELSINGØR 

 23. H.C. ANDERSENS HUS, ODENSE

www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/kronborg-slot.html

25. LEGO HOUSE, BILLUND 
A LEGO House tem seis Experience Zones, uma aconchegante LEGO 
Square e deliciosos playgrounds ao ar livre. LEGO House é a melhor oferta 
de lazer para toda família. Aqui você vai poder liberar sua imaginação e 
construir suas próprias criações com milhares de peças de LEGO.
www.legohouse.com/da-dk/

 

 www.aros.dk/en/

Patrimônio Mundial da Unesco, o castelo é mundialmente famoso como 
o Castelo de Hamlet e Shakespeare. Kronborg é um dos castelos 
renascentistas mais importantes do norte da Europa. 

22. DESIGNMUSEUM DANMARK, COPENHAGUE 

Núcleo

DINAMARCA
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Núcleo

DINAMARCA
26. LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART, HUMLEBÆK
Louisiana abriga uma grande coleção de arte moderna e contemporânea, 
exposições de fotografia, design e proporciona ao visitante vivenciar uma 
interação entre arte, arquitetura e paisagem.  
www.louisiana.dk

27. MOMU, MOESGAARD MUSEUM, AARHUS  
O novo Museu Moesgaard oferece uma experiência histórico-cultural com 
exposições arqueológicas e etnográficas para toda a família. O museu convida o 
público a explorar o homem da Idade Antiga e a Era Viking. Você terá também a 
oportunidade de escolher seguir virtualmente um Viking pela cidade de Aros.
www.moesgaardmuseum.dk/en/

https://en.natmus.dk/museums-and-palaces/the-national-museum-of-
denmark/

O Museu Nacional é o maior museu de história cultural da Dinamarca. A 
coleção do Museu Nacional da Dinamarca abrange uma vasta gama de 
eras, incluindo a Idade do Bronze, a pré-história dinamarquesa, a Idade 
Média e a Renascença. Aqui os visitantes irão conhecer os famosos 
Vikings, a garota Egtved de 3.000 anos, os tesouros nacionais, como os 
chifres de ouro e ouvir a história de como a nação dinamarquesa surgiu.

O Castelo Renascentista Rosenborg é um museu de história cultural que 
abriga alguns dos maiores tesouros culturais da Dinamarca, as jóias e os trajes 
da coroa. O museu conta a história dos reis dinamarqueses ao longo dos 300 
anos. De Christian IV no final do século 16 a Frederik VII no século 19.

29. NY CARLSBERG GLYPTOTEK, COPENHAGUE

 www.glyptoteket.com

Glyptotek é um museu de arte internacional em um ambiente 
arquitetônico único. Fundado pelo proprietário das cervejarias 
Carlsberg, aqui os visitantes podem experimentar a maior coleção de 
arte antiga do norte da Europa, desde esculturas de mármore gregas, 
romanas a múmias e lápides do Egito antigo. O museu abriga também 
obras-primas da arte francesa e dinamarquesa do século 19.

28. NATIONALMUSEET, COPENHAGUE

30. ROSENBORG SLOT, COPENHAGUE

www.kongernessamling.dk/en/rosenborg/
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Núcleo 

31. GOETHE MUSEUM

www.goethe-museum.com

Goethe Museum em Düsseldorf é um dos três grandes museus, 
arquivo e centro de pesquisa sobre Goethe. É também um centro de 
eventos localizado no antigo Castelo «Jägerhof».  

32. HETJENSMUSEUM
O Museu Nacional da Cerâmica, localizado no Centro Histórico de 
Dusseldorf, se destina à pesquisa e apresentação de trabalhos art sticos í
e manuais de toda a rea da cerâmica. á
www.duesseldorf.de/hetjens.html

33. K20 E K21
K20: abriga uma renomada coleção de arte mundial do séc. XI com 
ênfase nos clássicos modernos. 
K21:  instalado no prédio histórico restaurado «Ständehaus» (antigo Parlamento). 
Os três pavimentos do edifício são utilizados para apresentar obras e 
instalações de artistas internacionais contemporâneos. 

www.kunst-im-tunnel.de

www.kunstsammlung.de

35. KUNSTHALLE UND KUNSTVEREIN

www.kunsthalle-duesseldorf.de

34. KIT- KUNST IM TUNEL
Este interessante espaço localizado num subterrâneo da Av. Beira do 
Reno é ponto de encontro «do cenário de vanguarda na arte». Um 
pavilhão-café no «waterfront» forma a entrada ao museu.

Com um variado programa de exposições e instalações de arte 
contemporânea e programas nas áreas de arte e educação, é conhecida 
internacionalmente por uma instalação de Joseph Beuys (“Chaminé”, 
de 1981) da fachada. Albriga a Sociedade de Artes para a Renânia e 
Vestefália, criada em 1829.
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Núcleo 

A Fundação Museu Kunstpalast possui um relevante acervo de arte, 
desde a Galeria Jan Wellem até artistas contemporâneos, bem como, a 
coleção de arte vitral, «Glasmuseum Heinrich».  Do outro lado, localiza-
se o Palácio da Cultural, com um programa de exposições internacionais, 
performances, a Sala Schumann, espaço destinado à música, literatura e 
eventos diversos. O  Fórum NRW, no mesmo complexo, é um centro 
cultural internacional com ênfase em Fotografia, Design, Arquitetura, 
Cultura Pop, vanguarda criativa e desenvolvimento econômico.

www.gedenk-dus.de

38. SAMMLUNG PHILARA

36. MAHN- UND GEDENKSTÄTTE
É um espaço de pesquisa, conhecimento, documentação e lembrança 
da história do Nacional-Socialismo em Düsseldorf. 

37. MUSEUM KUNSTPALAST E NRW-FORUM:  
COMPLEXO CULTURAL EHRENHOF

www.kunstpalast.de
www.nrw-forum.de

Uma coleção de arte contemporânea particular, constantemente 
renovada, nas áreas da pintura, escultura, fotografia, trabalhos em papel, 
bem como, instalações de arte. Localiza-se numa antiga indústria urbana,  
com área de exposição e um café com acesso ao terraço com esculturas. 
www.philara.de 

39. SCHLOSS BENRATH - Museum Corps de Logis

40. STADTMUSEUM 

Localizado num antigo castelo, um monumento histórico do ano de 1756 -
1773, planejado e construído pelo arquiteto Nicolas de Pigage, aborda 
temas relacionados à arte da jardinagem e da paisagem no belo complexo 
do Castelo e Parque Benrath. 

É o museu da cidade de Düsseldorf localizado no Centro Histórico, 
com coleção de arte, artesanato, arqueologia, fotografia e moda. 
Retrata a história da cidade até a contemporaneidade. Um espaço 
participativo e uma plataforma de processos urbanos. 

www.schloss-benrath.de 

www.duesseldorf.de/stadtmuseum
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Núcleo 

LONDRES

O Museu do Design possui uma coleção dos principais designs que 
moldaram o mundo moderno. Conta a história da produção em massa, 
desde as inovações na manufatura do século XIX até a revolução digital dos 
últimos anos.  Em 2018, o museu ganhou o Prêmio Museu Europeu do Ano.

43. NATURAL HISTORY MUSEUM

O Museu Britânico exibe artefatos do patrimônio mundial e conta com mais 
de 8 milhões de objetos em sua coleção, sendo 50,000 em exibição,  
incluindo a Pedra de Roseta e as esculturas do Partenon.

42. DESIGN MUSEUM 

41. BRITISH MUSEUM 

www.britishmuseum.org

www.nhm.ac.uk

www.designmuseum.org

O Museu da História Natural é uma instituição científica que abriga uma 
coleção de mais de 70 milhões de espécimes de história natural,  incluindo 
registros atuais e históricos, de animais, plantas, fungos, ecossistemas, 
geologia, paleontologia entre outras.  Um destaque do museu é o centro 
dedicado ao cientista Charles Darwin.

O Museu de Londres documenta a história da capital do Reino Unido 
desde a pré-história ate ́os tempos modernos. Com forte ênfases em 
descobertas arqueológicas, o museu possui a maior coleção de história 
urbana do mundo, com mais de seis milhões de objetos. 

44. MUSEUM OF LONDON 

www.museumoflondon.org.uk/museum-london

45. NATIONAL GALLERY 
Fundada em 1824, a Galeria Nacional abriga uma coleção de mais de 
2.300 pinturas da Europa Ocidental do século 13 ao início do século 20.  
Raphael, Leonardo da Vinci, Turner, Rembrandt, Degas, Van Gogh, 
Renoir, Velázquez, e Titian são alguns dos artistas cujos trabalhos são 
exibidos nesta galeria.
www.nationalgallery.co.uk
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Núcleo 

LONDRES

O Museu Marítimo Nacional, fundado em 1937, é dedicado às conquistas 
navais do Reino Unido, sendo o maior do mundo nessa categoria. Conta 
com mais de dois milhões de objetos, incluindo arte marítima, cartografia, 
manuscritos, maquetes de navios, instrumentos de navegação, astronomia, 
dentre outros.

O Museu Victoria e Albert é o maior museu de artes decorativas e design do 
mundo, abrigando uma coleção permanente de mais de 2,27 milhões de 
objetos que abrangem mais de 5.000 anos de criatividade humana. 
Inaugurado em 1852 e rebatizado com o atual nome em 1899, em uma 
homenagem à rainha Vitória e ao príncipe Albert.

49. TATE MODERN

48. SCIENCE MUSEUM

www.npg.org.uk

Inaugurado em 2000, a partir da conversão das instalações da antiga 
central elétrica de Bankside em uma galeria de arte. O museu abriga 
coleções internacionais de arte moderna e contemporânea e faz parte do 
grupo Tate, juntamente com o Tate Britain, Tate Liverpool e Tate St. Ives.
www.tate.org.uk

O Museu da Ciência possui uma coleção de mais de 350.000 objetos 
relacionados aos mais importantes avanços científicos, tecnológicos e da 
medicina do mundo. Inclui em seu acevo itens famosos como a cabine de 
comando da Apollo 10, o primeiro motor a jato e o modelo de DNA de 
James Watson e Francis Crick. 

47. NATIONAL MARITIME MUSEUM

www.sciencemuseum.org.uk

50. VICTORIA & ALBERT

www.vam.ac.uk

www.rmg.co.uk/national-maritime-museum

46. NATIONAL PORTRAIT GALLERY
A Galeria Nacional de Retratos abriga uma coleção de retratos de 
pessoas que contribuíram e que continuam a contribuir com a história e 
a cultura britânica. Inaugurada em 1856, a galeria possui a mais extensa 
coleção de retratos do mundo.
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Núcleo 

PARIS

O Centro George Pompidou é um museu situado no coração da «Cidade 
Luz», voltado para a arte moderna e contemporânea. Interligando várias 
formas de expressar a arte.
www.centrepompidou.fr

51. LOUVRE

53. MUSEU D’ORSAY

O Museu do Louvre é um dos museus mais famosos e visitados do 
mundo onde pode se encontrar obras de artistas de várias partes do 
mundo e em diversas épocas de nossa civilização.

 

www.quaibranly.fr

www.musee-orsay.fr

Ver o Pensador ou o Beijo de Rodin... imperdível!

www.louvre.fr

www.musee-rodin.fr

52. CENTRO GEORGE POMPIDOU

Além do maravilhoso acervo e exposições que apresenta, você tem 
uma vista maravilhosa da cidade de Paris.

Também chamado de Museu das Artes e Civilizações. Vale a visita.
55. MUSÉE DU QUAI BRANLY

54. MUSÉE RODIN
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Núcleo 

PARIS

Como o Petit Palais abriga exposições mas também tem uma coleção 
permanente que pode ser visitada gratuitamente e o bar que fica na 
pergola dentro do museu, é um lugar fora do tempo e do barulho da 
cidade. Não deixe de ir.

www.mam.paris.fr
Uma coleçao de mais de 15.000 obras! Um mergulho da arte moderna.

www.grandpalais.fr

Possui uma das mais importantes coleções do mundo em número e em 
qualidade de objetos e obras de arte desse período.

Abriga uma belíssima coleção de obras de arte moderna e 
contemporânea. 

56. GRAND PALAIS
O Grand Palais é uma das mais importantes construções arquitônicas 
de Paris. Conhecido em especial por ser palco dos deslumbrantes 
desfiles da Chanel e por sediar, anualmente, o prestigiado campeonato 
de hipismo, o «Saut d’Hermès». 

57. PETIT PALAIS

www.petitpalais.paris.fr

58. MUSÉE D'ART MODERNE DE PARIS

59. MUSÉE DU MOYEN AGE

www.musee-moyenage.fr

60. FONDATION LOUIS VUITTON

www.fondationlouisvuitton.fr
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LÍDERES
COMITÊS DE CULTURA

BARCELONA
Cristina Souza da Rosa
Nathalia Delabianca Santos 

BÉLGICA

PARIS
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Teresinha Schönauer
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Cristina Schulze-Hofer
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   Angela Cardoso 

DÜSSELDORF

Katya Britto
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Nossos agradecimentos 
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Duarte Silveira (Barcelona) e 
Claudia Cândido (Paris) pela 
colaboraçao;  à Andrea 
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todas as Líderes Gerais dos 
Núcleos participantes desta 
iniciativa, pelo apoio.

Luciana Eisenhauer

Cleyde Vieira da Silva

DA CIRANDA. FIZEMOS JUNTOS!

NOSSOS AGRADECIMENTOS
A TODOS QUE COLABORARAM
NESTE PRIMEIRO PROJETO
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