
PLASTYKA KLASA 6A,6B,6C 

Drodzy uczniowie! 

Dzisiaj wybierzemy się na spacer po największych i najsłynniejszych muzeach na świecie. Wymienione poniżej 
obiekty to najsłynniejsze i najbardziej wartościowe instytucje muzealne na świecie pod względem zgromadzonych 
dzieł sztuki. To miejsca, w których znajdziemy oryginały obrazów słynnych malarzy, wspaniałe rzeźby, a także inne 
zapierające dech w piersiach kolekcje. Duże wrażenie na turystach wywiera także architektura muzeów i ich bogaty 
wystrój. 

 

1. Luwr, Paryż To bez wątpienia najsłynniejsze muzeum na świecie. Początkowo pełniło funkcję średniowiecznej 
fortecy oraz pałacu królów francuskich. Obiekt został przekwalifikowany na muzeum 200 lat temu. Kolekcje 
muzealne to kompletna paleta epok: od eksponatów pochodzących z czasów antycznych aż po współczesne, XIX-
wieczne rekwizyty. Główną atrakcją są: Obraz "Mona Lisa" pędzla Leonarda da Vinci, rzeźba "Wenus z Milo". 

 

2. Muzea Watykańskie, Watykan  Muzea Watykańskie obejmują 22 kolekcje. W ich skład wchodzi, m.in. Pinakoteka, 
Muzeum Etruskie oraz Muzeum Misyjno-Etnologiczne. Eksponaty muzealne to przede wszystkim dzieła sztuki 
gromadzone przez poszczególnych papieży. Najstarsze kolekcje sięgają czasów Etrusków oraz Egipcjan i dotyczą 
przede wszystkim sztuki. Najnowsze natomiast dotyczą współczesnej sztuki religijnej. Do ciągu muzeów zostały 
włączone Stanze watykańskie (komnaty udekorowane freskami przez Rafaela) oraz Kaplica Sykstyńska. Architektura 
muzeum także zasługuje na uwagę. Główną atrakcją jest: Odnowiona Kaplica Sykstyńska oraz Komnaty Rafaela. 



 

3. Muzeum Brytyjskie, Londyn  Powstałe w 1753 roku Muzeum Brytyjskie jest teraz jednym z najsłynniejszych 
muzeów na świecie. Obiekt w swoich bogatych zbiorach gromadzi antyczne eksponaty z całego świata (7 milionów 
artefaktów, z czego 4 miliony wystawionych). Poza Muzeum Kairskim jest to największa i najbardziej wszechstronna 
wystawa starożytnych Egipcjan na świecie. Muzeum przyciąga ponad 6 milionów turystów rocznie. 

 

4. Miejskie Muzeum Sztuki, Nowy Jork  Założone w 1870 roku, mieści przeszło 2 miliony dzieł sztuki z całego świata 
od czasów starożytnych aż po współczesne. Można tu znaleźć wszystko, od sztuki Islamu, dzieł europejskich po 
kolekcje broni oraz zbroi. Warte zobaczenia są sztylety oraz miecze wykonane przez najsłynniejszego japońskiego 
kowala mieczy Rai Kunitoshi. Mimo że w Nowym Jorku znaleźć można wiele wspaniałych muzeów, jak np. 
Guggenheima czy MoMA , Miejskie Muzeum Sztuki zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest najważniejszym 
muzeum w mieście pod względem wartości zgromadzonych tam eksponatów. Główną atrakcją jest: Słynna rycina 
"Adam i Ewa" autorstwa Albrechta Dürera. 

 

5. Galeria Uffizi, Florencja  Organizacja UNESCO szacuje, że 60 proc. najsłynniejszych dzieł sztuki znajduje się we 
Włoszech, a ponad połowa z nich zgromadzona jest we Florencji. Można tam podziwiać najwspanialszą kolekcję prac 
włoskich malarzy renesansowych takich jak: da Vinci, Rafael, Michał Anioł, Rembrandt, Caravaggio i wielu innych. 
Główną atrakcją jest: "Narodziny Wenus", obraz pędzla Sandro Botticellego. 



 

6. Muzeum Egipskie, Kair  Muzeum Egipskie powstało w roku 1835. Dzisiejszą siedzibę, dwupiętrowy 
neoklasycystyczny budynek, zaprojektował francuski architekt Marcel Dourgnon w 1900 roku. Muzeum mieści ponad 
120.000 eksponatów pochodzących z okresu prehistorycznego do czasów grecko-rzymskich. Główną atrakcją jest: 
Mumia króla Tutanchamona, artefakty grobów królów oraz rodzin królewskich. 

 

7. The Smithsonian Institute, Waszyngton  The Smithsonian Institute to największy na świecie kompleks muzeów i 
ośrodków edukacyjno-badawczych z siedzibą w Waszyngtonie. W skład tego kompleksu wchodzi 16 instytucji 
muzealnych i galerii oraz ogród zoologiczny. Kolekcja 142 milionów eksponatów upamiętnia najważniejsze 
wydarzenia w historii kraju. Muzeum historii i kultury społeczności afro-amerykańskich, Muzeum historii, nauki i 
technologii lotnictwa i lotów kosmicznych, Muzeum sztuki afrykańskiej, Muzeum historii naturalnej, Muzeum historii 
poczty i filatelistyki i wiele innych. 

 

8. Muzeum Prado, Madryt Muzeum Prado jest jednym z najbardziej cenionych i najczęściej odwiedzanych muzeów 
na świecie. Dominują tu kolekcje obrazów hiszpańskich malarzy takich jak Velasquez Goya, Murillo, El Greco i wiele 
innych. Nie zabraknie tu także wystawy rysunków, monet, medali oraz sztuki dekoracyjnej. Neoklasycystyczna fasada 
muzeum jest typowa dla architektury XVIII wieku. 



 

9. Ermitaż, St. Petersburg Rosyjski Ermitaż zgromadził w przeciągu ostatnich trzech stuleci blisko 3 miliony 
eksponatów. Zbiory muzealne ukazują ewolucję sztuki światowej od czasów epoki kamienia aż do XX wieku. 
Najważniejszą kolekcję stanowią jednak dzieła sztuki zachodnioeuropejskiej: francuskich, włoskich, angielskich, 
hiszpańskich, niemieckich malarzy. Główna atrakcja: Złote, bogato zdobione komnaty muzeum oraz dwa oryginalne 
obrazy Leonarda da Vinci: "Madonna Benoit" oraz "Madonna Litta". 

 

10. Rijksmuseum, Amsterdam Rijksmuseum gromadzi największą kolekcję dzieł sztuki oraz zapisków historycznych 
Holandii. Muzeum to znane jest w świecie dzięki dziełom Rembrandta, a także swoim XVII-wiecznym obrazom innych 
holenderskich malarzy. Znajdują się tu nie tylko cenne dzieła malarskie, lecz także grafiki, rzeźba, sztuka użytkowa i 
rękodzieło. Główna atrakcja: "Straż nocna" pędzla Rembrandta. 

Możecie wybrać się na wirtualny spacer po muzeach: 

https://britishmuseum.withgoogle.com/ 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en 

https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum 

 

https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en

