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Envoltada pel riu Spree trobem La Museuminsel 
(illa dels Museus), un complex museístic 
format per divesos museus del segle XIX.
HI ha una actuació planejada sobre la illa dels 
museus. Es tracta de unificar el seus accesos 
creant una passejada arqueologica que conecti 
tots els museus per un pas subterrani. Aquesta 
actuació pretén donar unitat i coherpencia a 
un seguit de museus que si bé comparteixen 
espai tenen accesos molt dispars els un dels 
altres. Aquesta unió comportarà una reordenació 
de la col·lecció i uns espais que abans eren 
expositius ara seran de circulació. Per tant, 
tots els museus en general i el Bode Museum en 
particular, veran afectada la seva exposició 
amb minva d’espai que es preveu redistribuir i 
alhora augmentar amb la creació d’una extensió 
al museumshöffe.

El Prado, Madrid
El 2007 el Prado es sotmet a un procés de renovació i ampliació que 

allibera l’edifici antic de els usos com la cafetería, auditori, tenda 

i el trasllada al  restaurat Claustro de los Jerónimos. En els últims 

pisos s’hi instal·la el departament de Restauració que ha duut a terme 

entre d’altres la controvertida restauració del soposada rèplica de 

taller de La Gioconda de  Miquel Ángel.

Rijksmuseum, Amsteram
El Museumatelier finalitza la seva construcció al 2007 i forma part 

de la gran renovació del nou Rijksmuseum que obrirà les seves portes 

el pròxim maig del 2013. Els tallers són obra de Cruz y Ortiz y també 

alberguen l’Institut Nacional Holandès de Restauració. Compleix les 

funcions d’anàlisi, restauració i emmagetzematge al mateix temps que 

serveix d’escola per a futurs restauradors repartit en 6 plantes (dues 

d’elles soterrades)

Louvre, Paris
El pioner de tots els museus, doncs el 1995 obre el Centre de Recherche 

et de Restoration des Musées de France (C2RMF). Allà s’hi troben els 

laboratoris i tallers de restauració del Louvre així com l’École du 

Louvre. Aquesta última es tracta d’un centre d’ensenyament per a 

conservadors i gestors del patrimoni a escala nacional. A més a més 

d’aquestes instal·lacions també s’hi troben els arxius i biblioteques 

en una ala del conegut complex museístic.

[ repensar museminsel ]02
Avui en dia els museus són un contenedor d’activitats, 
la cultura s’ha convertit en un bé de consum i cada 
cop més s’associa a una experiència pluridisciplinar. 
En el transcurs dels anys, com veiem en el gràfic, 
el volum de la col·lecció s’ha anat reduïnt i s’ha 
anat ampliant el nombre de serveis associats tal com 
a cafeteries, biblioteques i espais polivalents. La 
Museuminsel degut al seu embolcall antic no pot fer 
front a les noves demandes i busca una estrategia comú 
per amortitzar la experiència de tants visitants que 
rodegen diariàment el recinte atrets majoritàriament 
pel Pergamonmuseum. Aconseguir que el complexe sigui 
un tot i no una suma de components.
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