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The Metropolitan Museum of Art  

(Metropolitalne Muzeum Sztuki)  

• Jest to największe muzeum amerykańskie, 
znajdujące się w Nowym Jorku, na wschodnim 
skraju Central Parku, przy Piątej Alei.  
Zostało założone w 1870r., a w 1880r. 
przeniesione do nowej siedziby. Budynek 
muzeum znajduje się w rejestrze National 
Historic Landmark i National Register  
of Historic Places. 



• Muzeum, dzięki licznym darczyńcom 
nieustannie się rozbudowuje, ma unikatową 
kolekcję malarstwa, rzeźby, dzieł sztuki 
zdobniczej ze wszystkich epok z całego świata. 

• Zbiory podzielone są na działy tematyczne, 
obejmujące m.in. dzieje sztuki światowej: 
malarstwa, sztuki użytkowej, militariów, 
instrumentów muzycznych, ubiorów, 
fotografii. 

 



• Bogate zbiory malarstwa obejmują dzieła 
najsłynniejszych światowych twórców. 
Siedemnastowieczna sztuka holenderska 
reprezentowana jest przez prace: 
Halsa, Rembrandta i Vermeera. 

• Malarstwo włoskie sławią obrazy Giotta 
Botticellego, Rafaela,    Bronzina, Veronese. 

• Muzeum ma także dużą kolekcję 
dziewiętnastowiecznego malarstwa francuskiego, 
między innymi dzieła  Corota, Courbeta, 
Cézanne'a, Maneta, Moneta, Renoira, 
 Gauguina, van Gogha, Seurata. 

 



• Na 14 slajdach niniejszej prezentacji zostały 
zaprezentowane najbardziej znane obrazy z 
Metropolitan Museum of Art., których twórcy 
przedstawiają wspaniałe pejzaże, różnych 
zakątków świata. 

• Pejzaż  –  to malarstwo krajobrazowe, czyli 
malarstwo przedstawiające krajobraz, widok 
natury lub otoczenia miejskiego. 

• W zależności od przedstawionej rzeczywistości 
wyróżnia się:  

    - pejzaż topograficzny – odzwierciedlający 
konkretny motyw i  
- pejzaż fantastyczny – będący wytworem 
wyobraźni. 
 



• W 1899 r. Pissarro pięknie namalował ten widok na łąki w pobliżu 
swojego domu na wsi w Éragny we Francji. To dzieło sztuki jest dla 
niego o tyle nietypowe, że na ogół na swoich obrazach przedstawiał 
nowoczesne życie miejskie. 

Kopy siana, poranek -  Éragny Camille’a Pissarro 



• W 1869 r. hiszpański artysta namalował ten wspaniały widok brzegów Sekwany 
w Poissy we Francji. Przeniósł się do Paryża w 1862 r. po zdobyciu nagrody 
madryckiej królewskiej akademii sztuk pięknej, aby uczyć się dalej malarstwa u 
Charles-François Daubigny’ego. Ten obraz jest adaptacją charakterystycznego 
dla Daubigny’ego układu, tym razem przedstawiającą widok rzeki. 

Nad Sekwaną - Martína Rico y Ortega 



• To dzieło sztuki jest o tyle wyjątkowe, że to realistyczne przedstawienie 
budynku, który do dzisiaj stoi na przedmieściach Rzymu. Ten namalowany 
między 1648 a 1650 r. obraz zajmuje poczesne miejsce w książce „Liber 
Veritatis” z największymi dziełami sztuki Claude’a. 

Widok La Crescenza - Claude’a Lorraina (Claude Gellée) 



• Ten namalowany w połowie lat 50-tych XIX wieku pejzaż jest 
zainspirowany krajobrazem miasta rodzinnego francuskiego malarza. 
Wspaniale pokazał na nim drobne detale, jak klif Roche du Mont, rząd 
domów nad rzeką Loue, kościół i most. 

Widok Ornans -  Gustave’a Courbeta 



• To jeden z najsłynniejszych pejzaży pochodzącego z Wielkiej Brytanii 
malarza Thomasa Chambersa, który w 1832 r. przeniósł się do USA. Na tym 
obrazie pięknie przedstawił energię zachodu słońca i spokój jeziora, przy 
brzegach którego cumują żaglówki. 

Jezioro George i Village of Caldwell - Thomasa Chambersa 



• Ten obraz przedstawia widok w pobliżu miasta Olive w stanie Nowy Jork, w 
którym amerykański artysta spędzał lato w 1853 i 1855 r.  
W przeciwieństwie do swoich ogromnych „historycznych pejzaży” tutaj 
skupił się na życiu amerykańskiej wsi, którą uosabia para łowiąca ryby z 
brzegu strumienia w zachwycającej naturalnej scenerii. 

High Point: góry Shandaken -  Ashera Browna Duranda 



• Holenderski artysta stworzył to dzieło sztuki, gdy miał niespełna  
18 lat. Dominacja naturalistycznie przedstawionych drzew  
w dramatycznym otoczeniu chmur stanie się w przyszłości cechą 
charakterystyczną malarstwa tego jednego z najwybitniejszych 
pejzażystów holenderskich, który namalował wiele krajobrazów  
i widoków miast. 

Pejzaż z wsią w oddali  - Jacoba van Ruisdaela 



• Amerykański artysta stworzył to arcydzieło, wykorzystując niewielką gamę 
kontrastowych kolorów. Nadał swoim pędzlem idealną teksturę powierzchni  
i tchnął w obraz poczucie przestrzeni, umieszczając na nim białą żaglówkę 
 i łodzie wiosłowe. 

Jezioro George - swobodne studium Johna Fredericka Kensetta 



• Francuski malarz przepięknie namalował nadmorską wioskę 
Beaulieu na francuskiej riwierze w marcu 1892 r. Przedstawił widok 
zatoki w konwencjonalny sposób z taką finezją i lekkością, że stał się 
on źródłem inspiracji dla przyszłych artystów. 

Beaulieu: zatoka Fourmis  - Eugène’a Boudina 



• Ten widok wioski Herblay w 1874 r. wyjątkowo udał się wybitnemu 
pejzażyście. Przedstawia Sekwanę, drzewa, kaczki i kościół. 

Sekwana: poranek  - Charles-François Daubigny’ego 



• Ten obraz z 1889 r. niemiecko-amerykańskiego malarza jest jednym z jego 
arcydzieł stworzonych podczas wielu podróży w poszukiwaniu plenerów na 
zachodzie USA i Kanady. Detale na obrazie są ostre prawie jak na fotografii, 
ale zarazem zdołał on zachować łagodny, prawie romantyczny wygląd, 
subtelnie stosując kolory i kontrast. 

Kanadyjskie Góry Skaliste (jezioro Louise) - Alberta Bierstadta 



• Na tym obrazie amerykański artysta uchwycił spokój naturalnej scenerii 
nad rzeką Hudson na północy stanu Nowy Jork przed zbudowaniem drogi 
żelaznej Canajoharie and Catskill Railroad. Pieczołowicie przedstawił 
relację między naturalnym środowiskiem a ludźmi, pokazując piękno 
ciepłego wczesnojesiennego popołudnia. 

Widok na Catskill wczesną jesienią -  Thomasa Cole’a 



• Martin Johnson Heade wolał malować nietypowe obiekty, jak bagna 
pływowe, morze i ptaki tropikalne, zamiast takich jak góry, lasy i 
jeziora. W tym obrazie mokradeł skupił się na kopach siana, wodzie 
i niebie. 

Łąki w Newburyport  - Martina Johnsona Heade’a 



• To wybitne dzieło sztuki jest jednym z wielu pejzaży stworzonych przez 
Ashera Browna Duranda, który należał do ruchu artystycznego Hudson 
River School. Tutaj posłużył się olbrzymimi umiejętnościami technicznymi, 
aby zademonstrować subtelne zmiany zachodzące w przyrodzie. 

Letnie popołudnie  - Ashera Browna Duranda 



Źródła informacji i obrazów: 

• https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/lifestyle-slideshows/najbardziej-znane-
obrazy-z-metropolitan-museum-of-art/ss-AAPquSm?ocid= ems.msn. dl. Chambers 
LakeGeorge#image 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Pejzaż 

• https://www.bing.com/images/search?q=pejza%C5%BCe+obrazy&qpvt=pejza%C5
%BCe+obrazy&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover 

 

 

 

 

 


