
Sobre o escritório:
Herzog & de Meuron é um escritório de Herzog & de Meuron é um escritório de 
arquitetura suíço fundado e mantido em 
Basel, Suíça, desde 1978. Possui 
escritórios em Basiléia (sede), 
Barcelona, Pequim, Londres, Munique e 
São Francisco. Os fundadores e sócios 
Jacques Herzog e Pierre de Meuron 
nasceram em Basileia em 1950. nasceram em Basileia em 1950. 
Possuem graduação em arquitetura pelo 
Instituto Federal Suíço de Tecnologia 
(ETH), em Zurique. Ao longo dos anos 
tiveram diversos parceiros: Harry 
Gugger e Christine Binswanger se 
associaram em 1991 e 1994, seguido 
por Robert Hösl e Ascan Mergenthaler por Robert Hösl e Ascan Mergenthaler 
em 2004, e Stefan Marbach, em 2006.
Herzog & de Meuron receberam 
inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio 
Pritzker de Arquitetura (o mais alto de 
honra para arquitetos) e do RIBA 
Stirling Prize para o Laban Dance 
Centre, em Londres (2003). Em 2007, 
Jacques Herzog e Pierre de Meuron 
foram homenageados com a Medalha de foram homenageados com a Medalha de 
Ouro Real RIBA 2007.

Sobre o Museu (Tate Modern):
O museu está localizado na antiga O museu está localizado na antiga 
central elétrica de Bankside, 
originalmente desenhada por Sir Giles 
Gilbert Scott, e construída em duas 
fases --entre 1947 e 1963. A central 
havia sido fechada em 1981, mas o 
edifício foi reformado por Herzog & de 
Meuron, e desde sua abertura, em 12 de Meuron, e desde sua abertura, em 12 de 
maio de 2000, é uma das maiores 
atrações de Londres, com milhões de 
visitantes a cada ano. 
O projeto, fruto de um concurso 
internacional realizado em 1995, teve 
como vencedor o até então 
desconhecido escritório suíço "Herzog & 
deMeuron". Após uma visita ao local, 
Herzog e de Meuron foram cativados 
pelo potencial da usina por sua 
capacidade de fundir a história do local capacidade de fundir a história do local 
com o fim contemporânea. “Desde o 
início, para o Tate e nosso objetivo para 
este novo projeto tem sido o de fundir a 
extensão com o passado da estação de 
energia e sua história, de modo que, 
como a conversão original, seria sempre 
remetido para o prédio como era antes, remetido para o prédio como era antes, 
que era áspero e industrial”, explicou 
Herzog e de Meuron.
Tate Modern foi projetada para um 
público anual de 2 milhões de visitantes. 
Ele agora recebe cerca de 5 milhões de 
visitantes a cada ano. Este sucesso tem 
colocado pressão sobre nossas 
instalações existentes e programa.
Os arquitetos Herzog & de Meuron Os arquitetos Herzog & de Meuron 
receberam no mês passado a medalha 
de ouro do Royal Institute of British 
Arquitects, em Londres, por projetos 
que incluíam a remodelação da Tate 
Modern em 2000. 
A extensão, cujo desenho está a cargo A extensão, cujo desenho está a cargo 
dos arquitetos suíços Herzog & de 
Meuron, receberá novas salas de 
exposição, uma videoteca e galerias 
para performances e artes visuais. 
Dois gigantescos tanques industriais. Os Dois gigantescos tanques industriais. Os 
arquitetos suíços Jacques Herzog e 
Pierre de Meuron anunciaram que a 
ampliação vai acrescentar uma nova ala 
e também converter tanques 
subterrâneos,  anteriormente utilizada 
para armazenar petróleo para a antiga 
central eléctrica, em novas galerias. central eléctrica, em novas galerias. 
Além da abertura e uso dos tanques da 
antiga central elétrica onde funciona o 
museu, dois grandes espaços circulares 
estão sendo transformados em galerias.
 “A intenção é que os Tanques sejam os 
cimentos de uma construção que, em 
sua totalidade, será orgânica”, 
explicaram os arquitetos suíços Jacques 
Herzog e Pierre de Meuron, 
encarregados de transformar a antiga 
central elétrica em um museu em 2000.

Desenvolvimento do projeto:
A fase dois do projeto consiste de um edifício alto com uma fachada de tijolo, relacionando-se 
com o original Tate Modern. Este edifício dará lugar a mais galerias e lugares para o 
desenvolvimento da arte e ações sociais, criando, aproximadamente, 70% a mais de espaços 
para expor e desenvolver distintos programas que o museu atual. A inauguração está prevista 
para o final de 2016.
A primeira fase do projeto incluiu a reabilitação dos espetaculares tanques de petróleo  A primeira fase do projeto incluiu a reabilitação dos espetaculares tanques de petróleo  
pertencentes à antiga Central Eléctrica, e que não foram utilizados desde que a planta foi 
fechada. Este é um enorme espaço circular de aproximadamente  30 metros de diâmetro e 7 
metros de altura, estas novas galerias pretendem se tornar um dos locais  mais interessantes 
do mundo para o desenvolvimento das artes.
Todo este desenvolvimento vai transformar Tate Modern. Um edifício emblemático novo Todo este desenvolvimento vai transformar Tate Modern. Um edifício emblemático novo 
adicionado ao sul da galeria existente. Ele vai criar mais espaços para a exibição da coleção, 
desempenho e instalação de arte e de aprendizagem, permitindo todos os visitantes se 
envolver mais profundamente com a arte, bem como a criação de mais espaços sociais para os 
visitantes para descontrair e relaxar na galeria.
Ele irá redefinir o museu para o século XXI, colocando os artistas e sua arte em seu centro, Ele irá redefinir o museu para o século XXI, colocando os artistas e sua arte em seu centro, 
enquanto integrar plenamente as funções de aprendizagem de exibição, e social do museu, e 
reforçar as relações entre o museu, a sua comunidade e da cidade.
Tate Modern faz parte do bairro. A sua presença fez uma grande contribuição para a 
revitalização em curso de Southwark, e reconhece a importância de construir fortes ligações 
com a comunidade local. 
O novo desenvolvimento vai continuar a apoiar o crescimento do município. Um passeio público O novo desenvolvimento vai continuar a apoiar o crescimento do município. Um passeio público 
através da construção possibilitará uma rota direta da cidade para o coração de 
Southwark.Haverá duas novas praças públicas para o sul e oeste do edifício. Para o leste, uma 
nova área plantada será criado especialmente para o uso da comunidade local e de pessoal.
O prédio será um modelo de sustentabilidade ambiental, estabelecendo novos padrões para 
museus e galerias no Reino Unido.
Ele vai chamar muito das suas necessidades energéticas a partir de calor emitido pelos Ele vai chamar muito das suas necessidades energéticas a partir de calor emitido pelos 
transformadores EDF na casa interruptor adjacente operacional. Com uma massa térmica 
elevada, uso freqüente de ventilação natural e utilização da luz do dia, o novo prédio vai usar 
54% menos energia e gerar carbono 44% menor do que a demanda atual regulamentação 
edifício.


