MUSEU STÄDEL
Fundado em 1815 como fundação cívica pelo banqueiro e comerciante Johann Friedrich
Städel, o Museu Städel é considerado a fundação museu mais antiga e mais renomada da
Alemanha. Sob um teto a coleção do museu dá uma vista geral quase completa de 700 anos da
história da arte europeia – do início do século 14, através do Renascimento, do Barroco e do
modernismo clássico, até à arte contemporânea.
A coleção inclui um total de 3.000 pinturas, 600 esculturas, mais de 4.000 fotografias e mais
de 100.000 desenhos e gráficas. Os destaques são as obras-primas de artistas como Lucas
Cranach, Albrecht Dürer, Sandro Botticelli, Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer, Claude Monet,
Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Alberto Giacometti, Francis Bacon,
Gerhard Richter, Wolfgang Tillmans ou Isa Genzken.
Além disso, o perfil do museu é caraterizado por várias exposições especiais internacionalmente reconhecidas e um amplo programa de educação artística. Nisso, são oferecidos diversos
formatos de visitas guiadas e eventos, salas para a pesquisa e trabalhos artísticos próprios e
ofertas multimídia para experiências artísticas além dos limites físicos do museu. Com isso,
cada visita do museu promete novas experiências e inspirações.
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SERVIÇOS
Museu Städel
Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main, Telefone +49(0)69-605098-200
Fax +49(0)69-605098-111, info@staedelmuseum.de, www.staedelmuseum.de
Venda de bilhetes: tickets.staedelmuseum.de
Horas de abertura
3ª, 4ª-feira, Sá, Do 10.00–18.00 horas
5ª, 6ª-feira 10.00–21.00 horas
fechado nas segundas-feiras
Informações sobre horas de abertura especiais constam em www.staedelmuseum.de
Preços do bilhete
14 Euros, com desconto 12 Euros, bilhete para famílias 24 Euros
Entrada livre para menores de 12 anos
O bilhete é válido para o Museu Städel completo, inclusive todas as exposições especiais.
Eventos e visitas privadas com guia
Reservas no n° de telefone +49(0)69-605098-200 ou info@staedelmuseum.de
Visitas guiadas são possíveis em alemão, inglês, francês, holandês, italiano, espanhol e japonês,
sob marcação
WiFi gratuito no Städel
Como serviço gratuito oferecemos a utilização do nosso WiFi a todos os visitantes. Enriqueça
a sua visita do museu com o nosso serviço de educação artística gratuito, conectando o seu
aparelho móvel com o WiFi ”StaedelMuseum“. Não é necessário introduzir uma palavra-passe.
Biblioteca & Mediateca
O grande arquivo de literatura e documentação de exposições convida os visitantes individuais, grupos e grupos de escola a informar-se sobre a história da arte, a pesquisar ou a estudar
intensivamente.
3ª, 4ª, 6ª-feira 10.00–17.00 horas, 5ª-feira 10.00–20.00 horas
Sala de estudos na coleção gráfica
Apresentação de desenhos e gráficas de impressão aos visitantes
4ª, 6ª-feira 14.00–17.00 horas, 5ª-feira 14.00–19.00 horas
Loja do museu & Café
A loja do museu oferece uma ampla gama de livros e artigos de presente relativos aos temas de
arte, arquitetura e design. Alguns produtos também se vendem na nossa loja online.
Loja do museu: Telefone +49(0)69-605098-230
museumsshop@staedelmuseum.de
Café: Telefone +49(0)69-605098-197
3ª, 4ª-feira, Sá, Do 10.00–18.00 horas
5ª, 6ª-feira 10.00–21.00 horas
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Acesso
Metro linhas U1, U2, U3, U8 (Schweizer Platz) bonde linhas 15, 16 (Otto-Hahn-Platz), autocarro linha 46 (Städel), cerca de 15 minutos a pé da estação central através do Holbeinsteg.
Informações sobre a acessibilidade
O Museu Städel pode ser acessado através dum elevador pelos clientes que tem dificuldades
em usar escadas e pelos visitantes com carrinho de criança. Ele se encontra no leste do edifício
(Dürerstraße).
Siga o Städel!

Dica
O aplicativo gratuito Städel em língua alemã e inglesa é o companheiro ideal para visitar o
museu. Descubra os destaques da coleção!

Reservam-se alterações. Informações detalhadas sobre o Museu Städel, as exposições especiais, os eventos e os serviços constam na nossa website detalhada em língua alemã e inglesa
em www.staedelmuseum.de

700 anos de arte sob um teto: O Museu Städel na beira do Rio Main em Frankfurt é um dos
museus mais importantes da Alemanha. Obras de arte da Idade Média até às épocas atuais são
expostas em 7500 metros quadrados.
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