Museu Nacional de Arte, Arquitetura e Design
O Museu Nacional reúne e preserva, expõe e divulga os acervos de arte, arquitetura e design mais abrangentes da
Noruega. O Museu apresenta exposições permanentes com obras de seu próprio acervo e exposições temporárias
com obras emprestadas e próprias. Em Oslo, os locais de exposição são a Galeria Nacional, o Museu de Arte
Contemporânea, o Museu Nacional – Arquitetura e o Museu de Artes Decorativas e Design. O programa de
exposições também inclui mostras itinerantes na Noruega e no exterior.

Arte

Galeria Nacional e Museu de Arte Contemporânea
A Galeria Nacional exibe obras antigas e modernas, enquanto o Museu de Arte Contemporânea se dedica à arte
contemporânea. A pintura e a escultura norueguesas do século XIX constituem grande parte do acervo. O Museu
também possui ampla coleção nacional e estrangeira de desenho e arte gráfica. Entre os destaques do acervo estão
O Grito de Edvard Munch e outras de suas obras mais importantes. Outros artistas de vulto são J.C. Dahl, Aldolph
Tidemand, Hans Gude, Harriet Backer e Christian Krohg. As coleções do século XX mostram a evolução da arte
plástica norueguesa, com referências e obras-chave da arte nórdica e estrangeira nas áreas de pintura, escultura,
fotografia, vídeo e outras manifestações artísticas. No acervo de arte contemporânea internacional ocupa papel
central a instalação permanente de Ilya Kabakov O homem que nunca jogou nada fora (1988–1995).
Endereços: Galeria Nacional, Universitetsgata 13; Museu de Arte Contemporânea, Bankplassen 4

Arquitetura

Museu Nacional – Arquitetura
O Museu Nacional – Arquitetura abriga exposições de arquitetura que abrangem desde tópicos históricos até
a arquitetura contemporânea. Dois arquitetos importantes, um do século XIX e um do século XX, deram forma
ao edifício. O edifício principal foi projetado por Christian H. Grosch, sendo inaugurado em 1830. Sverre Fehn
transformou e ampliou este mesmo edifício, que abriu como local de exposição de arquitetura em 2008. O acervo
arquitetônico tem seu ponto central no Modernismo, com ênfase especial no período entre as duas Guerras
Mundiais. Na sua maior parte, o acervo é constituído pelos arquivos de arquitetos particulares noruegueses,
incluindo desenhos, fotografias, maquetes, correspondência, etc.
Endereço: Bankplassen 3

Design e artefatos

Museu de Artes Decorativas e Design
O Museu de Artes Decorativas e Design expõe design e artefatos. O acervo abrange desde vasos da Antiguidade
e objetos de arte do Leste da Ásia até a história dos estilos europeus, incluindo trajes, moda e tecidos, mobília,
prataria, vidro, cerâmica, design e artefatos. Entre os destaques do acervo estão a tapeçaria de Baldishol, um
gobelino único do século XII; a coleção de trajes da casa real norueguesa; e os vidros setecentistas de Nøstetangen,
a primeira fábrica de vidro da Noruega.
Endereço: St. Olavs gate 1
Todos os locais de exposição têm entrada franca salvo informação em contrário.
Oferecemos visitas guiadas em norueguês e inglês: omvisninger@nasjonalmuseet.no

Administração e Biblioteca do Museu Nacional

Sede: Kristian Augusts gate 23, Oslo
Endereço postal: Postboks 7014, St. Olavs plass, N-0130 Oslo
Tel.: (+47) 21 98 20 00. E-mail: info@nasjonalmuseet.no

Acompanhe o Museu Nacional

no www.facebook.com/Nasjonalmuseet e no www.twitter.com/Nasjonalmuseet

Para mais informações e destaques do acervo

acesse www.nasjonalmuseet.no e www.nationalmuseum.no

