DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM
Museu Histórico Alemão
A História está na ordem do dia – é esta a experiência que tem sido colhida pelo Museu
Histórico Alemão, desde a sua fundação, com as múltiplas exposições temporárias e,
sobretudo, desde a inauguração da sua Exposição Permanente, no ano de 2006. Sob o
título „A História Alemã através de Imagens e Testemunhos“ é apresentada, no edifício
berlinense Zeughaus (Arsenal), de arquitectura barroca, a variada e empolgante história
alemã de dois milénios, no âmbito europeu. Mais de 8.000 peças da colecção do Museu
Histórico Alemão, seleccionadas para a exposição e com um inestimável valor histórico,
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são apesentadas num espaço de 8.000 m , transmitindo uma imagem viva e inteligível
do passado. A história alemã é enquadrada no seu contexto internacional com um
especial destaque para a multiplicidade de processos de intercâmbio e para as
interligações político-histórico culturais com os países vizinhos.
A Exposição Permanente é complementada através de exposições temporárias
temáticas, no moderno edifício, com a assinatura do arquitecto sino-americano I.M. Pei.
O generoso espaço do novo edifício, com uma construção de vidro e aço, na área de
entrada e uma vistosa escada em caracol, foi inaugurado em 2003, possuindo também
um acesso directo ao Zeughaus, através do pátio interior. Em quatro pisos, são
retratados factos e facetas que cunharam a história alemã.
Com diversos temas e uma oferta talhada, por medida, para os grupos etários e de
visitantes bastante heterogéneos, o Museu Histórico Alemão apresenta-se como um
Centro de Exposições aberto e incentivador ao diálogo. Estas ofertas vão desde as bases
multimédia, nos espaços das exposições, visitas guiadas, do serviço educativo e visitas
audio-guiadas, passando por programas científicos paralelos, com simpósios e ciclos de
palestras, até workshops para crianças e adolescentes.
Fundação
O Museu Histórico Alemão foi fundado a 28 de Outubro de 1987, pela República
Federal da Alemanha e o Estado de Berlim, por iniciativa do antigo Chanceler Federal
Helmut Kohl e por ocasião das comemorações dos 750 anos da cidade de Berlim. Em
1988, o arquitecto italiano Aldo Rossi saiu vencedor do concurso público efectuado para
a contrução do edifício, previsto para ser localizado no Spreebogen, nas imediações do
Reichstag. No entanto, os acontecimentos históricos - a revolução pacífica na Alemanha
– fizeram com que essa construção não se viesse a concretizar. Com a reunificação
alemã, a 3 de Outubro de 1990, o Governo Federal cedeu, ao jovem museu, o espólio e
a utilização do imóvel do antigo Museu da História Alemã (Museum für Deutsche
Geschichte). O Museu Histórico da RDA foi encerrado em Setembro de 1990, pelo
último Governo da RDA. Em consequência dos acontecimentos históricos, o Zeughaus,
que data de 1685 e é o edifício mais antigo da Unter den Linden, tornou-se sede do
Museu Histórico Alemão, com funcionários tanto da parte oriental como ocidental da
Alemanha.
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Devido às obras de recuperação do Zeughaus, que duraram de 1999 a 2003, o Museu
Histórico Alemão apresentou exposições temáticas no Kronprinzenpalais bem como, a
partir de 1990, projectos de maior envergadura no edifício Martin Gropius Bau. Várias
exposições estiveram patentes noutros lugares, tanto no país como no estrangeiro.
Algumas delas foram ali apresentadas exclusivamente.
Reconstrução e novas construções
Entre 1994 e 1998, a fachada do Zeughaus foi recuperada por forma fidedigna aos
planos históricos, o mesmo acontecendo, até ao ano de 2003, com o interior do
Zeughaus. O ateliê de arquitectos Winfried Brenne foi incumbido de todos os trabalhos
de recuperação. Desta forma, foram atingidos os padrões de técnica museológica, do
2
século XXI, obtendo-se um espaço de 8.000 m para a Exposição Permanente. O pátio
interior, preciosidade arquitectónica do Zeughaus - com os medalhões na pedra de
fecho, de Andreas Schlüter - recuperou a sua cobertura envidraçada durante o período
de construção do novo pavilhão de exposições, da autoria do arquitecto Ioeh Ming Pei,
já existente no período de 1878 a 1945, embora com uma configuração diferente.
O novo edifício para exposições temporárias, que se estende por uma superfície de
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2.700 m , distribuídos por quatro pisos, forma uma ponte entre a Berlim Classicista e a
Moderno Clássica, junto aos edifícios vizinhos da autoria de Schinkel: o Altes Museum e
a Neue Wache.
Colecções
Um espólio que excede muito as 8.000 peças foi sendo recolhido no Zeughaus, no
decorrer dos 300 anos da sua história, desde o Museu Militar Prussiano, passando pelo
Museum für Deutsche Geschichte (Museu da História Alemã – RDA) até ao Deutsches
Historisches Museum. Ainda nos primórdios do século XVIII, se deu início à recolha de
peças no Zeughaus de Berlim, tendo-se tornado, já nos finais do século XIX, na colecção
de história militar mais relevante, na Alemanha. Em 1952, a RDA fundou o Museum für
Museu da História Alemã, no Zeughaus e manteve o Zeughaus, como Centro de
Exposições, após a sua reconstrução. Entre outras, foi constituída uma vasta colecção
sobre a história do movimento operário alemão que, para além da colecção Militaria,
também inclui uma colecção de cartazes sobre o século XX, com relevância
internacional. Desde 1987, o Museu Histórico Alemão juntou à sua colecção peças de
inestimável valor sobre a história alemã e europeia.
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Biblioteca
A biblioteca científica especializada, do Museu Histórico Alemão, sobre a história alemã
e a história em geral, bem como sobre a museologia, possui mais de 225.000 volumes
dos quais 10.000 da colecção Rara, 40.000 exemplares de revistas e jornais, 5.000
volumes de Militaria e 10.000 catálogos de museu. A biblioteca pública, de leitura de
presença, fica situada no edifício da administração do museu, situado atrás do Zeughaus
o qual, de 1899 a 1945, pertenceu à Preußische Central-Genossenschaftskasse (Caixa
Central Prussiana das Cooperativas) e posteriormente, à Minol, empresa estatal da RDA.
O antigo pavilhão de guichés de caixa do banco, uma jóia da arquitectura com colunas
de mármore, cobertura envidraçada e medalhões de mosaico dourados, com motivos
ilustrativos do comércio e da agricultura, serve hoje como sala de leitura.
Horário de abertura: de segunda a sexta das 9 às 16.30 horas
Entrada: atrás do edifício Gießhaus
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 321
Arquivo de imagens
O arquivo de imagens possui 500.000 imagens e cópias sobre a história alemã e
europeia, espólios fotográficos notáveis, espólios de agências, assim como
documentações sobre as colecções. O arquivo oferece a possibilidade de investigar,
directamente, a base de imagens ou aceder, por computador, via intranet, às peças da
colecção.
Horário de abertura: de segunda a sexta das 9 às 16.30 horas
Pesquisas mediante marcação prévia
Entrada: atrás do Gießhaus
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 220, 221, 222
Zeughauskino (Cinema do Zeughaus)
Desde que o edifício Zeughaus foi inaugurado como Centro de Exposições, o
Zeughauskino, com 165 lugares, faz parte integrante do DHM. Os seus objectivos
prioritários são entrelaçar as questões sobre a história e a história cinematográfica, num
programa que, para além de ciclos de acompanhamento das exposições, é sobretudo
caracterizado por retrospectivas temáticas. O objectivo é divulgar uma oferta de ciclo de
cinema, que cubra toda a amplitude da história do cinema. Filmes, documentários,
filmes mudos com acompanhamento musical, filmes redescobertos ou passíveis de uma
nova abordagem, constituem o acervo do qual se compõem os ciclos de cinema a
apresentar.
Entrada: Unter den Linden 2 (pelo lado do rio Spree)
Cinemateca Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 444
Bilheteira Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 770 (2ª a 6ª a partir das 19 horas, 6ª a dom. a
partir das 18 horas)
www.dhm.de/kino
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Serviço educativo e serviços aos visitantes
O serviço educativo e os serviços a visitantes são as interfaces entre as colecções do
museu, as exposições e os visitantes do museu. As exposições são proporcionadas aos
visitantes, por forma adequada aos diversos grupos, conforme os objectos e a respectiva
temática. As ofertas do serviço educativo do museu dirigem-se a adultos, crianças e
adolescentes, tanto a nível individual como em grupos. Visitas guiadas, oficinas de
história e produções multimédia, fazem com que os visitantes travem conhecimento
com o museu como um lugar de aprendizagem, comunicação e de novas experiências.
O objectivo deste trabalho é apoiar o Museu na sua tarefa de despertar o interesse pela
história e exposições de cunho histórico, proporcionando assim uma importante
contribuição para a formação política.
Reservas para visitas guiadas
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 759
fuehrung@dhm.de
Exposição permanente Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 751 (2ª a 6ª, 9 – 16 horas)
Exposições temporárias Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 750 (2ª a 6ª, 9 – 16 horas)
Visita guiada para grupos: 75 Euros
Máximo 30 participantes (bilhete de entrada adicional)
Turmas:1 Euro por aluno
Agradecemos que comuniquem os grupos sem visita guiada
Internet
O Museu Histórico Alemão oferece, em www.dhm.de, um dos serviços de internet de
museus mais visitados da Alemanha, com 30.000 visitantes por dia. Mais de 30.000
páginas em HTML, 165.000 imagens, bem como gravações em audio e video
encontram-se à disposição na Web. Através da mailing list “demuseum”, encontra-se
organizado o intercâmbio electrónico de mensagens entre 1.800 pessoas do mundo
alemão da museologia. Um banco de dados online oferece um acesso a mais de
345.000 peças do acervo do museu, encontrando-se em constante processo de
actualização e ampliação. WebCams mostram, com intervalos de minutos, imagens do
Schlossplatz, em Berlim Mitte e do Boulevard Unter den Linden, com a Porta de
Brandeburgo.
www.dhm.de
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Associação do Museu
Na Associação do Museu do Museu Histórico Alemão, qualquer pessoa poderá
demonstrar os seus laços de ligação com a história, ao apoiar o Museu Histórico Alemão
nas suas múltiplas acções como interlocutor da História, com um destaque especial para
a aproximação das gerações mais jovens à história alemã. Se, antigamente, uma visita
ao Reichstag fazia parte integrante da excursão a Berlim de muitas turmas de escola,
hoje em dia, a visita da Exposição Permanente sobre a História Alemã do Museu
Histórico Alemão é uma interessante alternativa para aprofundar tanto os próprios
conhecimentos de história, como aqueles adquiridos na escola. A extensa apresentação
da história alemã e as interessantes exposições temporárias do Museu Histórico Alemão,
proporcionam uma excelente transmissão de conhecimentos históricos, para visitantes
de todos os grupos etários. Com um programa ao mais alto nível, a Associação do
Museu pretende apoiar o Museu Histórico Alemão para que este se possa igualar aos
museus mundiais de maior êxito.
Livraria e Loja do Museu
Na livraria e na loja do museu encontra-se à disposição um vasto leque de artigos;
essencialmente publicações do Museu Histórico Alemão – catálogos, mas também
cartazes, livros, postais ilustrados, revistas, CDs, CD-roms e réplicas de peças históricas.
Todos eles poderão ser encomendados por carta, por telefone ou pela internet.
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 827
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 543
E-Mail: verkauf@dhm.de
Café no Zeughaus
Diariamente 10 – 18 horas
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Deutsches Historisches Museum
Museu Histórico Alemão
Unter den Linden 2
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 444
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 543
E-Mail: info@dhm.de
www.dhm.de
Horário de abertura
Diariamente 10 – 18 horas
Entradas
Para ambos os edifícios e todas as exposições: 6 Euros
Até aos 18 anos de idade: entrada gratuita
Um bilhete anual (que inclui um acompanhante): 30 Euros.
Museu sem barreiras para pessoas com mobilidade condicionada
Visitas guiadas de arquitectura pelo Pavilhão de Exposições de I.M. Pei
Inscrições para grupos
Tel.: +49 (0)30 – 69815040
Fax: +49 (0)30 – 6912689
E-Mail: peibau@berlininfo.net
Transportes:
Comboio urbano (S-Bahn) – estações: Hackescher Markt e Friedrichstraße
Metro (U-Bahn) – estações: Französische Straße, Friedrichstraße e Hausvogteiplatz
Autocarro 100 e 200 – paragem: Staatsoper ou Lustgarten
Estacionamento
Garagem subterrânea na praça Bebelplatz, entrada pela rua Behrenstraße
Parque de estacionamento coberto, da rua Dorotheenstraße
City Quartier Dom Aquarée, entrada pela rua Spandauer Straße
Actualizado a Novembro 2009 / alterações sob reserva
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