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Espai Escollit
Museu Van Gogh
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ARQUITECTURA:
El museu està situat al Museumplein a Amster-
dam-Zuid, al Paulus Potterstraat 7, entre el Museu 
Stedelijk i el Rijksmuseum.
El museu consta de dos edificis, l’edifici de Rietveld, 
dissenyat per Gerrit Rietveld, i l’ala Kurokawa, dis-
senyat per Kisho Kurokawa.
Les oficines del museu estan allotjades en Stadhou-
derskade 55 a Amsterdam-Zuid.
El nou vestíbul d’entrada connecta els dos edificis.

EL MUSEU I L’OBRA DE VINCENT VAN GOGH:
En l’actualitat, el Museu Van Gogh atreu aproxima-
dament a 2 milions de visitants cada any. Quan en-
cara vivia, només va aconseguir vendre una de les 
seves obres d’art. Vincent va ser un pintor postim-
pressionista holandès de segle XIX. 
Les seves obres van tenir una gran influència en l’art 
de el segle XX.
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LA COL·LECCIÓ:
La col·lecció sobre la vida de Vincent Van Gogh es compon de 500 dibuixos, 200 
llenços i 750 documents escrits.
A la segona planta es troben exposades 90 obres de Vincent Van Gogh ordena-
des de forma cronològica, de manera que es podrà observar com va ser la seva 
evolució creativa.
A la tercera planta es mostren principalment aquarel·les i pastissos. Aquesta 
planta és una espècie d’exposició rotatòria, que es renova cada cert temps.
Gran part de les pintures de l’museu són dels períodes:
-1880 - 1885 Als Països Baixos
-1886 - 1888 a París
-1888 - 1889 a Arles
-1889 - 1890 a Saint-Rémy de Provence
-1890 a Auvers-sur-Oise

Les peces més destacades del Museu són: Els gira-sols, Els menjadors de pata-
tes, Autoretrats de Van Gogh i L’habitació d’Arles. A més, el Museu posseeix una 
col·lecció relacionada amb la vida de Van Gogh i l’obra d’artistes amb els quals 
mantenia amistat o en els que va influir, com Paul Gauguin, Claude Monet, Pablo 
Picasso, Georges Seurat, Paul Signac i Henri de Toulouse- Lautrec.

HORARI DEL MUSEU:
-Es pot entrar de manera ràpida a través del edifici Entreegebouw.
-Es pot accedir també amb l’entrada impresa o amb el codi del teu Smartphone.
-Els menors de 18 entren gratis.
-Les hores menys concorregudes són entre les 11:00 i les 15: 00h.
-El Museu obre cada dia de l’any a partir de les 9: 00h, excepte l’1 de gener.

ALTRES ZONES:
-Sala de lectura: A la segona planta hi ha la sala de lectura, on es pot obtenir més 
informació sobre Van Gogh i el segle XIX a llibres i ordinadors.
 -Biblioteca: Llibreria especialitzada, localitzada en Museumplein 4.
 -Botiga del museu: La botiga del museu aquesta localitzada a la planta baixa 
del museu. Té bones reproduccions, pòsters, llibres i altres subvenirs. Tots els 
beneficis de la botiga es destinen a l’adquisició de noves obres per al museu. La 
botiga és accessible a visitants del museu, tots els dies de 10:00 a 17:45.
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TIPUS DE PÚBLIC I NECESSITATS:
 
Trobem 4 tipus de públic que solen freqüentar al Museu Van Gogh. Aquests són:

-Turista: Forma part d’un gran grup de persones que no solen freqüentar en 
museus en la seva rutina quotidiana. La seva vinculació amb el museu es basa en 
la rutina del turisme de vacances. En aquest cas el major nombre de persones 
que visiten el Museu Van Gogh són turistes de tots els països del món que volen 
veure de manera instantània les obres de Vincent Van Gogh, i cataloguen al Mu-
seu com una atracció turística que ha de ser vista si o si al viatjar a Amsterdam. 
D’altra banda, desconeix els museus de la seva ciutat ja que no volen sentir-se 
turistes de la seva pròpia ciutat.

- ‘’Fan‘’: Planifica la visita al escollir el Museu. Té clar el que desitja veure, el mo-
tiu, i facilitat per trobar informació relacionada amb la institució, per web o per 
altres mitjans. Sap el que vol, prefereix una vista autònoma a la qual dedicarà 
molt temps. També escollira espais que li permetin descansar.

-Escolar: Freqüenten al Museu a causa d’una activitat escolar, que depenent 
de com es plantegi l’experiència, podem generar un mal record en l’alumne o 
guanyar un futur visitant ‘’fan‘’ per als museus. Cal destinar el màxim esforç, 
atenció i recursos perquè l’experiència en els joves sigui el més positiva i inte-
ressant possible.

-Online: S’ha establert a través de les noves tecnologies una web que interaccio-
na amb l’usuari. El visitant en línia té l’oportunitat de, sense estar en el lloc físic, 
de veure l’interior del museu i conversar amb altres usuaris, accedir a contin-
guts i experiències que després pot compartir, etc.

El tipus de públic que menys freqüenta el museu són professors, grups de gent 
gran, famílies, experts, visitants amb discapacitat, visitants amb necessitats 
educatives especials i visitants ocasionals.
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OBJECTIUS DEL MUSEU SEGONS LES NECESSITATS DEL PÚBLIC:

-Garantir que el grup de persones o la persona en qüestió es guiïn per una idea 
en comú: Compartir objectius dóna com a resultat un punt de vista unificat so-
bre la missió del Museu.
 
-Centrar la investigació en els aspectes més rellevants del museu: amb la rea-
lització d’un esquema previ per a la recopilació de dades i objectes. Així com 
atreure propostes de finançament d’investigadors.
 
-Permetre mostrar diversos punts de vista sobre el tema a què el museu es de-
dica: Per exemple, l’ús d’unes metes neutrals, així el visitant pot decidir per si 
mateix el significat de l’experiència viscuda dins el museu.
 
-Donar suport a la planificació estratègica: El futur del museu dependrà del camí 
que prengui la institució, i de si aquesta té una visió clara de com arribar-hi. Els 
objectius i les accions són els fonaments de la planificació estratègica.
 
-Difondre el missatge del museu: Enfocar-se en les relacions públiques. Els ob-
jectius permeten transmetre els principals temes i qüestions per les quals el 
museu tocarà els aspectes significatius del contingut que el caracteritza. D’altra 
banda, les metes permeten demostrar que s’està fent un esforç seriós per oferir 
un servei a la comunitat i la professió.
 
-Promoure el consens i la col·laboració entre els departaments interns del mu-
seu: s’han de transmetre els objectius de cada àrea, i així tots els grups partici-
pen en la creació dels objectius.
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OBJECTIUS DEL PÚBLIC AL VISITAR EL MUSEU:

-Arribar a una obra desitjada, amb un coneixement previ d’ella.
 
-Que no suposi un gran esforç el fet de caminar durant molt de temps per acabar tot el 
recorregut pel museu.
 
-Disposar de zones de descans si el recorregut se’ns està fent molt llarg.
 
-Disposar de lavabos gratuïts, i que aquests quedin a simple vista.
 
-Poder utilitzar un ascensor per si el museu és molt gran i volem anar directament a una 
planta concreta, o per si no volem pujar per les escales, o tenim dificultat.
 
-Que les obres estiguin ben senyalitzades, que siguin específicament correctes amb la 
informació que ens brinden, i que aquesta informació no sigui excessiva per no cansar 
la nostra vista, o desviar la nostra atenció.
 
-Que la col·lecció estigui col·locada amb un cert sentit, ja sigui que es basi en una línia 
temporal, per relacions amb altres autors, per diferents estils de l’autor, etc.
 -Saber quan i com acaba el recorregut amb exactitud.
 
-Disposar d’alguna botiga per comprar algun subvenir si ens interessa.
 
-Disposar d’algun bar o restaurant per si els visitants volen menjar alguna cosa ja que 
pot passar hores fins que s’acabi el recorregut.
 
-Disposar de wifi i d’una audioguia.
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MAPA ESQUEMÀTIC DEL MUSEU:
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NECESSITATS DE SENYALITZACIÓ DE L’ESPAI:

Informació

Guardarroba

Bucle magnètic

Entrada

Escales

Ascensor

Auditori

Llibrería

Bar

Serveis

Sala bebé

Guixeta

Sortida

Escales mecàniques

Audioguia

Tallers

Botiga

Equipatge

El museu disposa de 
guardarroba i és obliga-
tori deixar motxilles, pa-
raigües, i altres objectes 
grans, així com també es 
podra deixar la jaqueta, 
però opcionalment
No hi ha caixa forta. 

Accessibilitat
Fàcilment accessible per 
als usuaris amb cadira de 
rodes, rollators i cotxets 
per a nens, excepte a la lli-
breria de la tercera planta. 

Consten 3 botigues:
Flagship Store (Atri), 
Last-minute shop
(planta baixa) i la llibreria 
(3a planta).

Botiga

Centre d’informació

Wifi

SENYALS D’INFORMACIÓ:

SENYALS DE PROHIBICIÓ:

Selecciona la red
‘VanGoghMuseum’, i 
accepta les condicions. 

Fer fotos
Està prohibit fer fotos en 
tot el museu, excepte en 
les parets selfie-walls i 
l’Atri.

Prohibit fumar

Prohibit trucar

Prohibit introduir 
objectes afilats

Prohibit introduir 
líquids

Prohibit fer fotos

Prohibit introduir 
paraigües

Prohibit entrar amb 
mascotes

Prohibit entrar amb 
aliments

7



Laura Casal Martín

MOODBOARD:

SENYALS D’INFORMACIÓ:
‘‘EL SENTIT QUE LI DONEM A LA INFORMACIÓ DE L’AMBIENT QUE ENS ENVOLTA 
MARCARÀ LES NOSTRES FUTURES DECISIONS, I AQUESTES FARAN QUE LES NOS-
TRES EXPERIÈNCIES SIGUIN POSITIVES O NEGATIVES.‘’ LAURA CASAL.
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Sobre l’arquitectura, els elements queden molt ben integrats, però també 
es pot considerar que han quedat molts espais sense funcionalitat entre 
ells.

Pel que fa a la distribució de l’espai interior del museu està molt ben dis-
tribuït. Amb zones molt fluïdes i instal·lacions àmplies que permeten 
apreciar les obres detingudament sense sentir la sensació d’estar enmig 
de la multitud.

Es pot dir que, pel que fa al material informatiu de catàlegs, fullets, car-
tells, etc., hi ha una bona dotació d’impresos en diversos idiomes per 
conèixer la vida de Van Gogh, i per informar-se sobre els espais del mu-
seu i les col·leccions que aquest alberga. També és possible contractar 
una audioguia en diversos idiomes, que serà útil per apreciar els detalls 
de les obres. L’audioguia, però, podria ser gratuïta, tenint en compte el 
preu de l’entrada. 

Una altra crítica positiva sobre el museu és la digitalització de tota la seva 
col·lecció, exposada a la pàgina web oficial, el que permet la difusió dels 
artistes, l’apreciació de les seves obres de manera detallada, l’accés a 
aquestes obres per a usos no comercials i en definitiva la democratització 
de l’art.

La senyalística del museu és totalment comprensible, per a tots els usua-
ris. Les senyals estan distribuïdes per tot el museu de manera estatègica 
i necessària en tot moment. 

Les obres estan ben senyalitzades, i contenen la informació suficient per  
al què demana el visitant. 

CONCLUSIONS I LLISTAT D’OPORTUNITATS D’IMPLEMENTACIÓ:
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BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA:

Recursos:
-http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00250276/
-http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/projecte3/
-https://onlinelibrary-wiley-com.biblioteca-uoc.idm.oclc.org/doi/
book/10.1002/9781119174615
-El sistema d’informació: http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/
PID_00250262/pdf/PID_00250262.pdf

-Moleskin fotos: https://moleskinefotos.blogspot.com/2009/11/van-gogh.
html
-Museo Van Gogh: Arquitectura, obras, opiniones y más por Milangela 
Gallardo: http://museosdelmundo.com/c-amsterdam/museo-van-gogh/
-Ambientes. Digital.com. EL ARTE DEL CRISTAL. Fotografía: Ronald Ti-
lleman y Luuk Kramer: https://ambientesdigital.com/van-gogh-museum/
-Visitor Journey Mapping: ponernos en la piel del visitante. Museu nacio-
nal d’art de Catalunya: https://blog.museunacional.cat/es/visitor-jour-
ney-mapping-ponernos-en-la-piel-del-visitante/
-Un mapa de la experiencia del cliente: Journey Map: https://javiermegias.
com/blog/2013/04/customer-journey-map-mapa-experiencia-cliente/
-Museo Van Gogh en 3D: https://360stories.com/amsterdam/point/
van-gogh-museum-6
-Civitatis Amsterdam: https://www.disfrutaamsterdam.com/mu-
seo-van-gogh
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PIII: Senyalística i Digital Signage


