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Resumo Expandido 

O presente artigo tem como finalidade analisar e discutir uma “nova geração de museus” 
- os museus "instagramáveis". São espaços que se denominam museus, porém fogem 
do conceito clássico desses espaços. Não possuem reserva técnica e seu acervo é 
composto dos objetos e de programação visual, que tem como objetivo produzir um 
espaço de entretenimento com um propósito de alterar a percepção do visitante 
inserindo-o em um universo lúdico, tão intenso que o transporta momentaneamente para 
fora da realidade. 


Pop Up Museum 

Primeiramente, é necessário observar que esse movimento é iniciado pelo fenômeno do 
Museu Pop up. Os Museus Pop up  foram uma iniciativa criada para envolver a 1

comunidade por meio de exposições efêmeras, através do estabelecimento de um tema. 
As pessoas da comunidade são convidadas a trazerem seus próprios objetos e 
compartilharem suas histórias, experiências e estabelecer um contato humano de 
qualidade por meio do encontro e conversas sobre os objetos expostos, com o intuito de  
criar laços e fortalecer a própria comunidade.


Os produtores culturais montaram um arcabouço expositivo para envolver a comunidade 
local e melhorar o relacionamento interpessoal e fortalecer laços afetivos, entre outros 
benefícios sócio-comunitários. Para viabilizar o evento, conseguem espaços próximos da 
comunidade, como estacionamento, praças, etc. Também disponibilizam “kits 
expositivos" com mesas, suportes e programação visual básica. 


Os participantes da exposição podem montar a sua “vitrine”, seu  espaço expositivo com 
os seus próprios acervos, dentro de um tema estipulado, e os participantes, ao 
montarem a exposição com os seus objetos e os suportes, acabam gerando um 
sentimento de musealização dos objetos. Isso serve de fio condutor para conversas em 
torno dos objetos, museus e artes, além de conversas pessoais. Além disso, aumenta os 
laços comunitários, gerando bem estar e os uma sensação de pertencimento que pode 
estar relacionada a um aumento da percepção do nível de felicidade, ajudando a 
contribuir para a formação de púbico para Museus. 


 The Pop-Up Museum is my awesome project. The concept is this: based on a theme, people are 1

invited to bring their own objects and share their own stories in order to have conversations with 
others. It's a participatory, traveling community event that challenges the notion of museums as 
silent, one-voice places and invites people to grapple with and celebrate their own perspectives.

Disponível em: <https://www.awesomefoundation.org/pt/projects/11613-the-pop-up-museum> 
acesso em 22/02/2020
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Segundo a especialista Nora Grant, a iniciativa Pop Up Museum foi baseada em no 
formato desenvolvido pela museóloga Michelle Del Carlo no seu Pop Up Museum 
Project, e tem como principal finalidade: 


- "Possibilitar que as pessoas compartilhem histórias significativas e objetos 
entre eles;  

- Contribuir para que o museu a saia do seu "confinamento", colaborar com 
membros da comunidade que não participariam normalmente dos nossos 
programas;  

- Permitir que possam ser experimentados temas, conteúdos e colaborações 
em um curto período de tempo, de uma forma simples;  

- Nosso principal objetivos para o Pop up museums é aproximar as pessoas 
por meio de conversas, histórias, História da Arte  e objetos da 
exposição;” (GRANT, NORA. 2015)


Museu Pop up como estratégia de divulgação e marketing para museus  

Os museus “tradicionais"começaram a perceber que este fenômeno era interessante 
para a divulgação das exposições “oficiais”, por meio de intervenções expositivas em 
locais de aglomeração de público, como pontos turísticos, shoppings centers, praças e 
etc. Os museus podem realizar uma Pop up Museum com foco na divulgação de 
exposições e eventos culturais, gerando mídia gratuita e positiva e fixação da a marca do 
museu no público. 


Os museus também podem se beneficiar de um evento Pop up Museum, realizando 
exposições e complementando as mesmas em seus espaços externos com um objeto, 
geralmente associados à cultura pop, inseridos de forma a chamar a atenção, seja por 
uma mudança drástica na sua escala que altere o próprio sentido da edificação que 
abriga o museu, ou seja por outra estratégia para chamar a atenção e produzir um forte 
apelo ao público jovem, se transformando em uma poderosa estratégia de divulgação e 
formação de públicos para os Museus. 


Figura 1. Pop up Museum realizado no estacionamento do Bay Federal Crédit Union. 2013. Santa Cruz 
Museum of Art & History. Nora Grant, 2015. <disponível em: https://static1.squarespace.com/static/
58fa260a725e25c4f30020f3/t/
594c4511bf629a9280f8e8a6/1498170694562/7+Grant+EXH+Spring+2015-7.pdf>
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Essa abordagem mercadológica para a divulgação de Museus e suas exposições, de 
uma certa maneira, alteram o sentido inicial do Pop up Museu. Ele deixa de ser apenas 
um evento destinado ao encontro, à conversas e ao estreitamento dos laços 
comunitários, e a sua evolução acaba por produzir este outro fenômeno que é o Museu 
Instagramável. 


O Caso do Museu do Sorvete - The Ice Cream Museum NY, EUA 

"Nossa missão é: como construir um mundo tão atraente 
que supera o mundo em que vivemos em nossos 
dispositivos” (Maryellis Bunn)  2

O “The Ice Cream Museum” nasceu de uma experiência realizada por Maryellis Bunn, em 
São Francisco, EUA, de uma instalação “Pop up Museum” e atualmente possui o que 
pode se percebido como o início de uma rede de museus. Já possui sua sede em Nova 
Iorque e filial em São Francisco e, dado o incrível número de visitantes das suas 
unidades, tem a pretenção de expandir ainda mais. 


Em mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, as relações humanas estão 
passando por uma mudança acentuada nas relações interpessoais, em que torna-se  
comum pessoas sentirem “solidão a dois”, ou seja, cada pessoa colada em sua própria 
plataforma digital, evitando a interação interpessoal, que acaba levando a um auto-
isolamento. Os espaços primam pela aparência, trazem o inusitado para apresentar uma 
experiência que é projetada para ser sensorial, alterando as escalas dos objetos, 
mudando o seu significado. 


O museu do Ice Cream não possui ou expõe algum acervo, simplesmente cria espaços 
inusitados com reforços de cores chamativas, e distribuição espacial que compõe 
cenários para “fotos perfeitas” ou perfeitamente “instagramáveis”.   


Este tipo de museu não tem um acervo no sentido clássico e apresenta apenas cenas, de 
uma certa forma lúdicas ou fantasiadas, como uma forma de alienação ou contraponto 
de uma realidade dura e seca de relações humanas. Apresentando essa mudança 
temporária de sensações, o espaço induz a um alivio da realidade e, segundo sua 
criadora, proporciona um ambiente para um encontro, ou uma conversa com alguém 
desconhecido, que gere sensações. 


Apesar da aparência de futilidade ou superficialidade de pensamentos e de interações 
humanas, pode se pensar nessa tipologia museal como um marco na sociedade do 
espetáculo , agora com uma outra configuração tecnológica, distante de configuração 3

tradicional da sociedade, da forma das pessoas se relacionarem e interagirem, além dos  
efeitos psicológicos negativos que esta situação gera. 


 Maryellis Bunn in Sarah Todd “ The museum that defines the Instagram age wants visitors to 2

ditch their phones” Disponível em: <https://qz.com/1786052/the-museum-of-ice-cream-wants-
us-to-ditch-our-phones/> Tradução nossa “Our mission is, how do we build a world that's so 
compelling that it outshines the world we live within in our devices,” 

 O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por 3

imagens.” (DEBORD, 2006, p. 3).
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A proposta do The Ice Cream Museum foi comentada ou analisada pela Dra. Laurie 
Santos (Yale University), que estuda o funcionamento do cérebro, e de como as pessoas 
são frequentemente enganadas por este artifício na busca da felicidade. 


Essa nova concepção de interações, na qual está baseada o conceito do The Ice Cream 
Museum, juntamente com sua participação nas redes sociais, pode ser entendida como 
um espaço com características tecnológicas, e que foi configurada por engenheiros de 
softwares, na sua maioria masculinos, possivelmente com algumas dificuldades de 
relacionamentos interpessoais,  visto que as interações excluem o contato presencial. 
Isso leva a tecnologia de uma certa forma a transferir as experiências interpessoais no 
mundo real para as relações por meio de dispositivos tecnológicos que privam as 
pessoas do contato físico, exacerbando a questão da solidão e dos encontros fortuitos e 
interações que trazem uma sensação de pertencimento, de inclusão que está se 
perdendo ou se perdeu parcialmente fragilizando a saúde mental ou a psique humana. 


Sob estes ponto de vista e, pela experiência do próprio Museu, incomodado com a 
tempo que as pessoas permanecem no espaço, às vezes tirando diversas fotos no 
mesmo local para a “ foto perfeita”, é oferecido um dia por semana para visitação 
gratuita, não sendo permitido quaisquer tipo de fotografia ou gravação.  Nesses dias, a 
percepção é que aumenta a interação entre as pessoas (público) e entre o público e o 
staff do Museu, que interagem ou fazem parte da exposição. 


O efeito obviamente reflete uma necessidade e um olhar de uma nova sociedade. A sua 
configuração e seu propósito devem ser estudados para um melhor entendimento do 
novo público (mudança geracional), dos museus e de como os produtores culturais 
podem perceber este fenômeno, além de inserir novas estratégias e percepções no 
projeto e concepção expográfica, de exposições diversas. Nesse caso, não há o objetivo 
apresentar uma construção de "um mundo tão atraente que supera o mundo em que 
vivemos em nossos dispositivos”, mas um compromisso de apresentar ou expor outros 
tipos de conteúdos associados à intenções educativas, artísticas (clássicas, diferentes da 
apresentadas pelo Ice Cream Museum), e que podem ter uma fruição sedutora, que 
cative o público, que alcance os objetivos educacionais ou artísticos a que se propõem.


The Ice Cream Museum em imagens: 

 


Figura 2: The Ice Cream Museum, Nova Iorque Figura 3: Sala expositiva 
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Figuras:  

Figura 1: Nora Grant, 2015. <disponível em: https://static1.squarespace.com/static/
58fa260a725e25c4f30020f3/t/
594c4511bf629a9280f8e8a6/1498170694562/7+Grant+EXH+Spring+2015-7.pdf> Acesso 
em março de 2020.


Figuras de 2 a 5 - The Ice Cream Museum Disponível em <https://
www.museumoficecream.com/new-york-city> acesso em fevereiro 2020. 

Figura 4: Sala Expositiva Figura 5: Sala Expositiva
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