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Dragă cititorule,

Prin cărticica de față am urmărit să îți ofer ocazia unei călătorii fasci-
nante prin 40 de muzee, galerii, spații de expunere și instituții culturale 
europene, care poate fi făcută în confortul și liniștea sufrageriei tale. 
 
Îmbinând echilibrat trecutul cu actualul, materialul propus îți prezintă 
un repertoriu al celor mai cunoscute capodopere, alături de cele mai 
valoroase comori ale omenirii, care se găsesc pe teritoriul bătrânului 
continent. De la clasic înspre neconvențional, purtându-te prin genu-
rile majore ale artei (pictură, grafică, sculptură, arte monumentale și 
decorative), fără să ne abatem de la detalii spectaculoase din zona ar-
hitecturii și a designului, vei afla în paginile următoare necesarul unui 
iubitor de artă pentru a-ți putea creiona traseul unor vizite viitoare.
 
Îți va încânta privirea, însenina sufletul și cultiva pasiunea pentru artă 
prin roadele creatorilor de geniu, ale protectorilor acestora și ale spe-
cialiștilor (critici, muzeografi, curatori) care au făcut posibilă existența 
acestor sanctuare ale frumosului. Pornind cu o incursiune în istoria 
fiecărui popas, prin evidențierea specificului ori a colecțiilor adăpos-
tite de fiecare obiectiv cultural și completând descrierile cu informații 
esențiale, publicația se conformează cu brio, datorită formatului 
concis, ritmului rapid al secolului nostru. 

Aurelia Rodica Drăgan
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Galleria dell’Accademia di Firenze 
(Galeria Academiei din Florența)
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Istoria Galeriei Academiei din 
Florența începe în 1784, an în 
care Ducele Pietro Leopoldo di 
Toscana (1747/92) a restructurat 
Accademia delle Arti del Disegno, 
deschisă de Cosimo I de’ Medici 
(1519/74) cu mai bine de două 
secole înainte. În fosta clădire a 
spitalului San Matteo (care adă-
postește muzeul și astăzi) s-au 
expus lucrări de artă cu scopul de 
a le pune la dispoziția studenților 
ca material de studiu. De-a lun-
gul timpului, colecția muzeului a 
crescut semnificativ, mai ales prin 
ordinul emis în 1810 de Împăra-
tul Napoléon (1769-1821), care 
prevedea confiscarea operelor 
deținute de biserici și de organi-
zațiile cu caracter religios.

10

În prezent, Galleria dell’Accademia este consacrată fondului im-
presionant de sculpturi renascentiste pe care le deține. Încă de la 
intrare – în Sala del Colosso – cele 1,5 milioane de vizitatori pe care 
muzeul îi primește anual sunt întâmpinați de Ratto delle Sabine 
(1574/80), lucrarea excepțională ce îi aparține lui Giambologna 
(1529-1608). Expusă inițial în Loggia della Signoria, statuia a fost 
mutată aici pentru a fi conservată mai bine.
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Totuși sculptura care fură toate privirile este mărețul 
David (1501/04), eroul biblic imaginat de Michelan-
gelo Buonarroti (1475-1564). Capodopera cioplită 
în marmură albă de Carrara s-a aflat pentru multă 
vreme în Piazza della Signoria, lângă intrarea în 
Palazzo Vecchio, acolo unde a fost dezvelită la data 
de 8 septembrie 1504. Cu privirea înspăimântătoare 
încremenită către Roma, statuia a fost văzută ca un 
simbol al puterii și autonomiei de care se bucura Flo-
rența. În 1873 a fost adusă la Galleria dell’Accademia, 
din aceleași motive ca Ratto delle Sabine, pe locul său 
fiind amplasată o replică abia în anul 1910. 

Pe lângă David, publicul poate ad-
mira în Sala della Tribuna și lucrările 
neterminate ale lui Michelangelo: 
Sfântul Matei (1506) și Prizonierii sau 
Sclavii (1521/23), precum și Pietà Pa-
lestrina (1555), pe care unii experți o 
consideră greșit atribuită lui.
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Pinacoteca muzeului conține numeroase picturi semnate de artiști 
florentini, majoritatea datând din intervalul cuprins între secolele 
al XIII-lea și al XVI-lea. Multe dintre opere provin din fosta colecție 
a familiei de’ Medici. Pot fi văzuți: Giotto, Bernardo Daddi, Giovanni 
da Milano, Sandro Botticelli, Paolo Uccello, Domenico Ghirlandaio, 
Andrea del Sarto, Allessando Allori. Pe lângă tablourile acestora se 
află și o selecție de picturi rusești medievale.

În 2001 a fost inaugurat și Museo 
degli strumenti musicali, care pre-
zintă colecția de obiecte a Con-
servatorio Luigi Cherubini, aflat în 
vecinătate. Între obiectele expuse 
aici se găsesc viori și viole ieșite 
din atelierele lui Nicolò Amati 
(1596-1684) și Antonio Stradivari 
(1644-1737), precum și o spinetă 
de Bartolomeo Cristofori (1655-
1731), care a încântat urechile 
nobililor de’ Medici. Mai mult, vizi-
tatorii pot asculta sunetele pe care 
instrumentele le ofereau în trecut, 
grație unui program computerizat 
disponibil în galerie, care le repro-
duce cu fidelitate.

15
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Gallerie dell’Accademia di Venezia
(Galeria Academiei din Veneția)
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După cum îi spune numele, 
Gallerie dell’Accademia di Ve-
nezia a servit inițial ca galerie 
pentru Accademia di Belle Arti 
di Venezia, fondată în anul 1750 
de Giovanni Battista Piazzetta 
(1682-1754). Din 1807, galeria 
se află în sediul din fosta Scuola 
Grande di Santa Maria della 
Carità, pe malul sudic al Canal 
Grande, situată foarte aproape 
de Piazza San Marco.

19
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Spre deosebire de restul Italiei, Republica Vene-
țiană a cunoscut un traseu artistic aparte, prin 
adoptarea relativ târzie a curentului renascentist 
și abordarea lui într-o manieră proprie, influența-
tă puternic de canoanele artei bizantine, cunos-
cute sub denumirea de Maniera Greca. Prin școala 
sa de pictură, Veneția a promovat un stil durabil, 
în care și-au făcut loc și gusturile clasei nobiliare.

După ocuparea Veneției, Împăratul Na-
poléon a jucat un rol major în crearea 
colecției muzeului prin secularizarea 
operelor de artă deținute de nume-
roase biserici, convenții eclesiastice și 
bresle religioase, cu scopul declarat de 
a le oferi tinerilor studenți șansa de a 
observa lucrările în detaliu.

21
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În prezent, Gallerie dell’Ac-
cademia numără circa 800 
de picturi aparținând artei 
venețiene din secolul al 
XIII-lea până în secolul 
al XVIII-lea. Alături de 
acestea pot fi admirate și 
lucrări ale unor artiști eu-
ropeni, precum Portretul 
unui tânăr aflat în fața pe-
isajului (1480), realizat de 
Hans Memling (1430/94) 
și Tripticul Sfinților pustnici 
(1505), de pictorul fla-
mand Hieronymus Bosch 
(1450-1516).

Structura muzeului cuprinde 23 de săli în care lucră-
rile sunt expuse în ordine cronologică, de-a lungul 
căreia se remarcă o tendință spre tematizare a aces-
tora. Printre tablourile cele mai cunoscute se numără: 
Sfântul Gheorghe (1460), pictat de Andrea Mantegna 
(1431-1506); Conversația sacră (1490), al lui Giovanni 
Bellini (1430-1516); Furtuna (1506/08), de Giorgione 
(1478-1510); Miracolul Sfântului Marcu eliberând sclavul 
(1548), realizat de Tintoretto (1518/94) și Ospăț în casa 
lui Levi (1573), de Paolo Veronese (1528/88). La acestea 
se mai adaugă, printre altele, și pânze ale pictorilor 
Carpaccio, Tiziano, Tiepolo și Canaletto.

23
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De departe, capodopera adăpostită 
de muzeu este o lucrare ce îi aparține 
lui Leonardo da Vinci (1452-1519) – 
L’Uomo Vitruviano (1487), ce înfățișea-
ză un nud masculin pentru evidenție-
rea proporțiilor corpului uman. Acesta 
s-a aflat în Sala delle Riduzioni Acca-
demiche, unde a fost expus încă din 
anul 1822. În zilele noastre, se găsește 
în Gabinetto dei disegni e stampe. Din 
nefericire pentru unii dintre vizitatori, 
specialiștii muzeului au luat hotărârea 
ca lucrarea să fie expusă doar ocazio-
nal, în rest fiind păstrată în condiții de 
foarte bună conservare.

25
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Μουσείο Ακρόπολησ
(Muzeul Acropolei)
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Acropola din Atena – care se traduce prin „orașul de sus” – 
reprezintă colina sacră, fortificată a cetății, închinată zeiței 
sale protectoare, Atena. În acest spațiu se găseau principalele 
edificii de cult: Propileele, Templul zeiței Atena Nike, statuia 
Atenei Promachos și cele două mari sanctuare: Parthenonul și 
Erechteionul. Astăzi, vestigiile acestor temple, împreună cu alte 
artefacte, sunt păstrate în Muzeul Acropolei.

29
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Fondat în 2003 și deschis publicului în vara anului 2009, 
Muzeul Acropolei a fost soluția găsită de către arhitecții 
Bernard Tschumi și Michael Photiadis pentru a expune în-
tr-un mod corespunzător obiectele care nu mai încăpeau 
în fosta instituție dedicată Acropolei, care data din 1874.

Proiectul propus de Tschu-
mi și de colegul lui s-a ba-
zat pe trei principii: ilumi-
nare naturală, spații largi și 
interior dinamic. Una dintre 
soluțiile la aceste provocări 
a constituit-o utilizarea 
panourilor masive de sticlă, 
care le permit celor din 
interior să aibă o vedere 
completă asupra împreju-
rimilor. Cu o suprafață de 
25 000 de metri pătrați, 
muzeul este dispus pe trei 
niveluri. La primul nivel se 
găsesc Propileele, Templul 
zeiței Atena Nike și Erechte-
ionul (421-405 î.Hr.).

31
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Abia la nivelul al III-lea 
se clarifică dispunerea 
specifică a imobilului, 
odată cu Galeria Par-
thenonului. Construit în 
stil doric, din marmură 
aurie de Pentelic, între 
447 și 438 î.Hr., Parthe-
nonul adăpostea sta-
tuia Atenei Parthenos. 
Ceea ce este deosebit 
la acest sancturar e 
tipologia unică a orna-
mentației, ce îmbină 
obișnuita friză din jurul 
antablamentului cu 
o alta, desfășurată pe 
pereții cellei (incinta 
sacră). Surprinzător în 
expunerea din muzeu 
este faptul că ele-
mentele de decor ale 
templului sunt ampla-
sate într-un mod care 
face posibil ca privitorii 
să le observe exact din 
locul în care s-au aflat 
montate inițial.

Friza exterioară a Parthenonului (cunoscută mai degrabă sub 
denumirea de Marmurile Elgin) este formată din 92 de metope, 
separate între ele de triglife și prezintă scene ce pot fi grupate în 
jurul a patru subiecte: lupta zeilor contra Giganților, lupta atenieni-
lor împotriva Amazoanelor, lupta lapiților împotriva Centaurilor și 
scene de luptă din Războiul Troian. Din păcate, basoreliefurile nu se 
găsesc aici, ci la Muzeul Britanic. Cealaltă friză este continuă și redă 
întreaga procesiune a Panatheneelor, sărbători foarte importante 
ale lumii antice, care erau ținute la intervale de patru ani.
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Parthenonul mai are o serie de decorațiuni spectaculoase, care 
provin de pe cele două frontoane. Astfel, frontonul estic o pre-
zintă pe zeița Atena care se naște gata înarmată din capul lui 
Zeus și crește într-un mod miraculos, încoronată de o victorie 
înaripată, în timp ce frontonul vestic surprinde violența luptei 
dintre Atena și Poseidon pentru stăpânirea Aticii.

35
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Muzeul s-a străduit, de-a lun-
gul timpului, să recupereze 
vestigii al căror loc potrivit ar 
fi mai degrabă aici. Însă, atât 
Muzeul Britanic, cât și Muzeul 
Luvru se află într-un dialog 
continuu cu cel al Acropolei, 
fiecare parte susținându-și 
opinia, în timp ce unele din-
tre spațiile ultimei instituții 
amintite rămân așa cum au 
fost construite: goale.
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Albertina Museum
(Muzeul Albertina)
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Denumirea muzeului din Viena provine de la Prințul Al-
bert de Saxonia, Duce de Teschen (1738-1822), cel care 
și-a stabilit reședința aici, împreună cu soția sa, Arhidu-
cesa Maria Christina von Habsburg (1742/98). Ducele 
Albert a preluat fostul palat al Contelui Silva-Tarouca, 
adăugându-i, între 1802-1804, o aripă elegantă, cu săli 
oficiale, proiectate de belgianul Louis de Montoyer 
(1749-1811). Cunoscute astăzi sub titlul de „Săli de 
Stat”, încăperile ilustrează stilul neoclasic în care au fost 
redecorate în anul 1820. Camerele de culoarea cerului, 
a fisticului și a petalelor de floarea-soarelui conțin o 
parte din mobilerul de epocă și din parchetul origina-
le, cu intarsii din lemn de trandafir. Doar Goldkabinett 
datează de pe vremea lui Albert și își uimește vizitatorii 
cu un decor aparținând sfârșitului de Baroc, cu oglinzi 
largi și pereți poleiți cu celebrul Albertina Gold.

41
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Palatul, ticsit de opere de artă, întrucât ducele l-a folosit 
ca loc de expunere a colecției sale, achiziționată în cea 
mai mare parte din Bruxelles, a trecut în 1919 în posesia 
statului austriac. Trebuie spus că Albert a fost un mare 
iubitor de artă, în special de desene și de gravuri, din 
care a reușit să strângă un număr cu adevărat impresi-
onant. Nefericit în viața personală, din cauza pierderii 
timpurii a copilului și a soției, și-a trăit ultimele decenii 
numai prin și pentru colecția sa. Declarată inalienabi-
lă de prinț, cu puțin timp înainte de a muri, aceasta a 
reprezentat baza pe care s-a constituit muzeul (în anul 
1921), care se mândrește astăzi cu o colecție de arte 
grafice de peste 1,5 milioane de piese.
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În martie 1945, bombele Aliați-
lor au distrus o parte a palatului. 
Acesta este motivul pentru care în 
fața clădirii muzeului se găsește o 
sculptură realizată în 1988 de Alfred 
Hrdlicka (1928-2009) în memoria 
celor care au căzut victime ale 
atrocităților celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial. Clădirea, care fusese 
reconstruită imediat după război, a 
trecut printr-un proces de moder-
nizare între 1998 și 2003. Ultimele 
modificări, începute odată cu lucră-
rile pentru noua intrare și pentru 
emblematicul acoperiș din beton, 
realizat de arhitectul Hans Hollein 
(1934-2014), au luat sfârșit în 2008. 

45
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În ceea ce privește exponatele, departamentul de arte grafice 
prezintă adevărate „delicatese” pentru connoisseuri, începând cu 
vechii maeștri și sfârșind cu artiști contemporani, ale căror lucrări 
sunt achiziționate cu regularitate pentru a menține prospețimea 
colecției: Pieter Bruegel, Hieronymus Bosch, Michelangelo, Rafael, 
Rembrandt, Rubens, Caspar David Friedrich, Toulouse-Lautrec, 
Kokoschka, Egon Schiele, Andy Warhol. De asemenea, Muzeul 
Albertina este cunoscut și pentru colecția de picturi moderne și 
contemporane, de la impresioniștii francezi la adepții avangardelor 
și până la experimentele creatorilor din zilele noastre, dintre care 
publicul își poate alege favoriții: Monet, Degas, Gauguin, Malevich, 
Macke, Goncharova, Beckmann, Sedlacek, Rothko, Bacon, Katz.

47

O vizită completă la Albertina trebuie să includă ad-
mirarea operelor următoare: Iepure de câmp (1502), 
de Albrecht Dürer (1471-1528); El sueño de la razón 
produce monstruos (1799), de Francisco Goya (1746-
1828); Bărbat în peisaj suprematist (1930/31), realizat 
de Kazimir Malevich (1879-1935); Păsări și insecte 
(1938), pictat de Joan Miró (1893-1983) și Peisaj 
mediteranean (1952), de Pablo Picasso (1881-1973). 
Ultimele dintre pânzele enumerate îi vor lua prin 
surprindere atât pe pasionații de artă, cât și pe cei 
de tehnologie, întrucât muzeul a lansat de curând o 
aplicație mobilă de realitate augmentată, prin inter-
mediul căreia tablourile pur și simplu prind viață.
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Staatliche Museen zu Berlin – 
Gemäldegalerie & Pergamonmuseum

(Muzeele de Stat din Berlin)
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Staatliche Museen zu 
Berlin (Muzeele de Stat 
din Berlin) sunt o serie 
de instituții ale munici-
palității, majoritatea fiind 
aflate în Museumsinsel. 
O parte din cele care au 
profil expozițional sunt: 
Altes Museum, Pergamon-
museum, Neues Museum, 
Bode-Museum, Alte 
Nationalgalerie, Gemäl-
degalerie, Kunstgewerbe-
museum și Neue National-
galerie. Staatliche Museen 
zu Berlin au luat ființă 
prin Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz (Fundația 
Prusacă a Patrimoniului 
Cultural), înființată în 
1957 cu scopul de a ajuta 
la protejarea și extinde-
rea colecțiilor muzeale 
ale vechiului stat prusac.

51

Gemäldegalerie (Galeria de Pictură) este situată în Kulturfo-
rum din anul 1998, cu toate că istoria ei a început în 1830. 
Cuprinzând picturi europene dintre secolele al XIII-lea și al 
XVIII-lea, actuala colecție mai reprezintă doar o parte din ce 
a deținut galeria înainte de cel de-al Doilea Război Mondial. 
Deși foarte multe opere au fost salvate prin adăpostirea lor 
într-o mină de sare din Turingia, o altă mare parte (mai ales 
lucrările de mari dimensiuni) și-a găsit sfârșitul într-un incen-
diu care a mistuit buncărul ce ar fi trebuit să le protejeze. La 
acesta s-au adăugat și jafurile repetate ale Armatei Roșii, care 
a transferat bunurile pe teritoriul U.R.S.S.-ului (o parte fiind 
returnate în condiții nu tocmai bune, în 1958).
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Cu toate acestea, muzeul 
prezintă operele unor 
artiști precum Albrecht 
Dürer, Konrad Witz, Hans 
Baldung Grien, Lucas Cra-
nach, Hans Holbein, 
Rogier van der Weyden, 
Jan van Eyck, Peter Paul 
Rubens, David Teniers 
cel Tânăr, Rembrandt și 
Johannes Vermeer.

Clădirea actuală a primit 
forma proiectului schițat 
de arhitecții Heinz Hilmer 
(n. 1930) și Christoph 
Sattler (n. 1938). Cele 18 
săli și 41 de cabinete sunt 
dispuse într-un traseu 
circular, plasat în jurul 
unui atrium care permite 
oprirea și reluarea vizitei 
sau deplasarea cu o mare 
ușurință între spații dia-
metral opuse.

Colecția nu este dispusă 
conform criteriului cro-
nologic, ci este grupată 
în funcție de școli, artiști 
și genuri. Între operele 
expuse la Gemäldegale-
rie se află și: Fecioara în 
biserică (1438), de Jan 
van Eyck (1390-1441); 
Portretul unei tinere fete 
(1470), de Petrus Chris-
tus (1410/75); Amor 
Vincit Omnia (1601/02), 
de Michelangelo Ca-
ravaggio (1571-1610); 
Perseus eliberând-o pe 
Andromeda (1622), de 
Peter Paul Rubens (1577-
1640); Omul cu casca de 
aur (1650), de Rembrand 
van Rijn (1606/69) și Fe-
meie cu un colier de perle 
(1662/64), de Johannes 
Vermeer. În plus, există și 
o galerie aflată la demi-
sol, o alta în care sunt 
expuse rame și un spațiu 
dedicat artelor digitale.
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Pergamonmuseum (Muzeul Pergamon) adăpostește în vastul său 
edificiu o serie de vestigii de mari dimensiuni ale lumii antice, pre-
cum Altarul din Pergamon (sec. II î.Hr.), Poarta Zeiței Iștar și Drumul 
de Procesiune de la Babilon (575 î.Hr.), alături de Poarta Pieței din 
Milet (sec. II î.Hr.). Imobilul, creionat de Alfred Messel (1853-1909) și 
de Ludwig Hoffmann (1852-1932), a fost plănuit de la bun început 
pentru a păstra monumente masive. Poate că din acest motiv con-
strucția s-a desfășurat pe durata a două decenii (1910/30).
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Altarul din Pergamon (în 
zilele noastre, Bergama, în 
vestul Turciei) a făcut parte 
dintr-un templu dedicat lui 
Zeus și Atenei. Friza sculp-
turală a altarului, lungă de 
120 de metri, a fost scoasă 
la lumină de arheologul 
Carl Humann (1839/96) 
între 1879 și 1886. Motivul 
frizei, sculptat într-un mod 
excepțional, este unul des 
întâlnit în arta elenistică, și 
anume bătălia dintre zeii 
Olimpului și Giganți, care 
simbolizează de fapt lupta 
care se dă între ordine 
și haos.

Reconstrucția arhitectonică a Porții Zei-
ței Iștar cu Drumul de Procesiune de la Ba-
bilon și a zidurilor sălii tronului Regelui 
Nabucodonosor al II-lea (602-562 î.Hr.) 
aduce culoare muzeului și, prin plasarea 
strategică, îi surprinde pe vizitatori. Însă, 
în prezent, toate se află într-un proces 
de reamenajare prevăzut să dureze 
până în 2025/26, ceea ce înseamnă că 
dispunerea pieselor din muzeu se poate 
modifica în acest răstimp.



59

Fondation Beyeler
(Fundația Beyeler)
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Charismaticul și pasionatul 
Ernst Beyeler (1921-2010), 
cel care a fost la vremea sa 
cel mai important dealer de 
artă modernă din Europa, s-a 
îndreptat inițial către o cari-
eră în economie. Fiu al unui 
angajat al căilor ferate, Beye-
ler a avut șansa de a lucra în 
perioada studenției pentru 
un anticariat din Basel, deți-
nut de Oskar Schloss (1881-
1945), anticariat cunoscut 
sub numele de La Librairie du 
Château d’Art. La numai 24 de 
ani, când a preluat afacerea, 
Beyeler prinsese deja gustul 
pentru gravuri, deoarece 
vânduse așa ceva. Stabilind 
diverse conexiuni în lumea 
aceasta și încheind contracte 
cu mari artiști (cu Picasso 
a devenit chiar foarte bun 
prieten), în 1952, împreună 
cu soția sa, Hildy (1922-2008), 
acesta a redenumit anticari-
atul din Bäumleingasse nr. 9, 
spunându-i Galerie Beyeler. 

Ernst Beyeler (1921-2010)
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Art dealer în public și colecționar 
în privat, Ernst Beyeler își alegea 
lucrările prin consultare cu Hildy. Cu 
toate că selecția consta în a cădea 
de acord asupra uneia sau mai 
multor lucrări, toate achizițiile lor au 
implicat un înalt nivel de luciditate, 
fiind exclus criteriul amiciției cu 
artiștii care le creaseră. Astfel, de-a 
lungul unei jumătăți de veac, soții 
Beyeler au zămislit o colecție extra-
ordinară de modernism clasic, care 
poartă amprenta personalității lor. 
Ajuns la senectute și neavând copii, 
cuplul a decis să doneze lucrările 
într-o variantă care să permită ac-
cesibilitatea publicului larg. În acest 
sens, în 1982 a luat ființă Fondation 
Beyeler, prin intermediul căreia s-a 
înlesnit contactul iubitorilor de artă 
cu operele de artă. Prima expunere 
a colecției a avut loc la Museo Reina 
Sofía din Madrid și a fost urmată de 
cele de la Neue Nationalgalerie din 
Berlin și Art Gallery of New South 
Wales din Sydney.
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În paralel, Renzo Piano (n. 1937) 
a fost desemnat pentru pro-
iectarea unui edificiu care să 
deservească viitorul muzeu. S-a 
ales Riehen (Elveția), orașul na-
tal al lui Ernst, atât pentru acest 
motiv, cât și pentru splendoarea 
locației obținute, din centrul 
Parcului Berower, cu trunchiuri 
de copaci bătrâni și lanuri ne-
sfârșite de rapiță. Considerat, în 
prezent, un muzeu de o frumu-
sețe rară, Fondation Beyeler își 
presară piesele în cele douăzeci 
și două de săli acoperite cu un 
plafon din plăci de sticlă albă. 
Acesta, alături de ferestrele largi 
ale fațadelor, procură o ilumina-
re naturală pe tot parcusul zilei. 
De asemenea, transparența 
geamurilor creează o tranziție 
lină către exterior, împletind 
arta cu natura.
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Cele 330 de exponate actuale atrag anual în jur de 
300 000 de persoane. Condus din 2008 de Sam Keller 
(n. 1966), muzeul continuă munca începută de soții 
Beyeler prin achiziții noi, transpuse în lucrări realizate 
de artiști născuți după anii 1950 (de exemplu, ultime-
le obiecte cumpărate poartă semnătura fotografului 
Wolfgang Tillmans – n. 1968) și prin expoziții tempo-
rare, în care trecutul este confruntat cu contempo-

raneitatea. Dintre operele prezentate, vizitatorii sunt 
adesea încântați de cele semnate de Claude Monet, 
Vincent van Gogh, Henri Matisse, Alberto Giacometti 
și Francis Bacon. În plus, muzeul propune publicului 
și o serie de sculpturi meșteșugite de artizani din 
Africa, Oceania și Alaska, expuse deliberat lângă 
lucrările lui Picasso și Miró, cu dezideratul de a ilustra 
dialogul care se stabilește între culturi.
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Într-un tur al muzeului nu ar 
trebui trecute cu vederea: 
Câmp cu grâu și floarea-soa-
relui (1890), de Vincent van 
Gogh (1853/90); Fugă (1914), 
de Wassily Kandinsky (1866-
1944); Cap de femeie (1921), 
de Pablo Picasso (1881-1973); 
Pasărea (1923/47), de Con-
stantin Brâncuși (1876-1957); 
Nud albastru I (1952), de Henri 
Matisse (1869-1954); Grande 
femme III & IV (1960), de Al-
berto Giacometti (1901/66) și 
tripticul În memoria lui George 
Dyer (1971), de Francis Bacon 
(1909/92).
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Galleria Borghese
(Galeria Borghese)
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Villa Borghese a fost ridica-
tă de cardinalul Scipione 
Borghese (1577-1633), 
nepotul Papei Paul al V-lea 
(1605/21), pe locul unor 
foste plantații de viță-de-
vie din epoca romană, 
cunoscute sub denumirea 
de Grădinile lui Lucullus. 
În 1613, cardinalul le-a 
înmânat arhitecților 
Flaminio Ponzio (1560-
1613) și Giovanni Vasanzio 
(1550-1621) schița după 
care aceștia au fost nevoiți 
să dezvolte planul clădirii. 
În prezent, somptuoasa 
vilă adăpostește Galleria 
Borghese, care prezintă 
impresionanta colecție în-
cepută de cardinal. Fostul 
domeniu, pe care se găseș-
te vila – Parcul Borghese 
– cuprinde și grădinile din 
jur, deosebit de frumoase, 
amenajate cu arbuști și 
flori de sezon, alei, fântâni 
și statui.
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Înstărit și puternic, Scipione 
a fost un colecționar avid, 
investindu-și o mare parte 
din avere în lucrări de artă. 
Astăzi, colecția inițiată de el 
se remarcă prin amploare și 
varietate de la statuete egip-
tene, antichități și mozaice 
antice romane la picturi și 
sculpturi, alături de fresce 
realizate în tehnica trompe 
l’œil, oglinzi, candelabre și 
obiecte de artă decorativă. 

Multe dintre capodoperele 
galeriei datează din timpul 
său, Scipione fiind unul din-
tre patronii lui Michelangelo 
Caravaggio (1571-1610) și 
primul dintre cei pe care i-a 
avut Gian Lorenzo Bernini 
(1598-1680). Răsfirate în cele 
20 de săli distribuite pe două 
niveluri, se găsesc pânzele 
următoare: Băiat cu coș de 
fructe (1593), Sfântul Ieronim 
scriind (1606), David cu capul 
lui Goliat (1610) și Sfântul 
Ioan Botezătorul (1610), toate 
semnate de Caravaggio. De 
partea cealaltă, sculpturile 
lui Bernini domină sălile în 
care sunt amplasate: Eneas, 
Anchise și Ascaniu (1618/19), 
Răpirea Proserpinei (1621/22), 
Apollo și Daphne (1622/25), 
David (1623/24). Tot Bernini 
are dedicată și o galerie de 
busturi, incluzându-le pe al 
protectorului său (1632) și pe 
al Papei Paul al V-lea (1932).
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De asemenea, la Galleria 
Borghese se află o selecție 
de picturi excepționale, 
care au fost achiziționate de 
urmașii cardinalului: Fecioa-
ra cu Iisus copil, șase îngeri 
și Sfântul Ioan Botezătorul 
(1485), de Sandro Botticelli 
(1445-1510); Doamna cu 
licorna (1505) și Punerea în 
mormânt (1507), semnate 
de Rafael (1483-1520); ale-
goria Amorul sacru și Amorul 
profan (1514/15), imagina-
tă de Titian (1490-1576); 
Suzana și bătrânii (1606/07), 
creată de Peter Paul Rubens 
(1577-1640).
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Pe lângă Bernini, în galerie se află și Anto-
nio Canova (1757-1822), cu o sculptură de 
sorginte neoclasică, înfățișând-o pe Pauline 
Bonaparte (1780-1825), sora lui Napoléon 
Bonaparte, căsătorită în 1803 cu Camilo
Borghese (1775-1832). Cel din urmă a 
fost comanditarul lui Venus odihnindu-se 
(1805/08), care o prezintă pe soția sa semi-
nud, într-o postură senzuală, fapt extrem de 
neobișnuit pentru o persoană de rangul ei, 
la vremea la care a fost sculptată opera.
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În colecția Borghese s-au mai aflat și alte 
lucrări. Dacă la vremea lui, se spune, Sci-
pione Borghese ar fi făcut orice pentru a 
obține o lucrare care îi plăcea, spre exem-
plu, luând Punerea în mormînt din altarul 
unei biserici din Perugia, aproape același 
lucru s-a întâmplat cu Gladiatorul Borghe-
se (sec. I î.Hr.) și cu Hermafrodit dormind 
(1620), de Bernini – două sculpturi aflate 
astăzi la Muzeul Luvru – întrucât Camillo 
Borghese a fost obligat să i le vândă cum-
natului său tiranic, în anul 1807.

Un aspect care trebuie menționat 
pentru cei care urmează să vizi-
teze Galleria Borghese este acela 
că, din cauza spațiului limitat de 
care aceasta dispune, doar 360 
de persoane se pot afla în același 
timp pe traseul muzeal și numai 
pe durata a două ore. Mai mult, 
galeria fiind extrem de solicitată, 
biletele trebuie procurate prin-
tr-o rezervare prealabilă.
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The British Museum
(Muzeul Britanic)
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The British Museum s-a constituit în 
jurul generoasei donații făcute de 
Sir Hans Sloane (1660-1753) la ju-
mătatea secolului al XVIII-lea. Cărți, 
manuscrise, monede și medalii, 
plante uscate și curiozități naturale, 
câteva antichități și desene de Al-
brecht Dürer (1471-1528) îi aștep-
tau în Montagu House (aflată tot în 
Bloomsbury-ul de astăzi) pe primii 
vizitatori ai muzeului. Marele merit 
al Muzeului Britanic este acela de 
a fi fost prima instituție de acest 
fel deschisă pentru publicul larg. 
„Studioșii” și „curioșii” erau primiți 
și chiar încurajați să petreacă cât 
mai mult timp printre exponate. Cu 
un caracter universal și o colecție 
în care te poți pierde, muzeul are 
aceeași politică și astăzi, singurele 
taxe pe care le percepe fiind pentru 
expozițiile cu piese închiriate.
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Peste cabinetul de curiozități al lui 
Sloane s-au adăugat tot felul de obiec-
te, mai mult sau mai puțin obișnuite 
pentru un muzeu, ajungându-se, în 
prezent, la peste 8 milioane. Cu atât de 
multe piese, doar o sutime dintre ele 
sunt disponibile în sălile muzeului. Nu 
este vorba însă de orice fel de obiecte, 
ci de unele cu o valoare inestimabilă, 
precum: Piatra de la Rosetta (196 î.Hr.), 
Craniul de cristal, Mumia lui Katebet 
(1330-1250 î.Hr.), Marmurile Lordului 
Elgin (447-438 î.Hr.), Piesele de șah 
Lewis (sec. al XII-lea), Statuia din Insula 
Paștelui (sec. X-XII), Tezaurul Oxus 
(sec. VI-IV î.Hr.), Țestoasa din jad de la 
Allahabad (sec. al XVII-lea), Stindardul 
Urului (2600 î.Hr.), Statuia de granit a 
lui Ramses al II-lea (sec. al II-lea î.Hr.), 
Figurinele funerare din ceramică, speci-
fice dinastiei Tang (728) și multe altele, 
care atrag anual nu mai puțin de 6,5 
milioane de vizitatori. Iar printre ei a 
fost și Banksy, care a simțit nevoia să 
lase ceva în urma sa, respectiv propria 
pictură „rupestră”, ce schițează un om 
preistoric care împinge un cărucior 
de cumpărături – Early Man Goes to 
Market (2005).
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Edificiul neoclasic care adăpostește toate 
acestea este rezultatul multor etape de con-
strucție, extindere și restaurare. Ultima dintre 
schimbări a fost una majoră, încheiată cu 
ceremonia de deschidere oficiată de către Re-
gina Elisabeta a II-a (n. 1926), în anul 2000. Sir 
Norman Foster (n. 1935) a fost cel care a creat 

curtea interioară, acoperită de un tavan azuriu 
din sticlă și oțel, susținut în zona centrală de 
Sala de lectură (în care, printre alții, au citit Karl 
Marx și Mahatma Gandhi). Grație spațiului 
obținut astfel, orientarea vizitatorilor se poate 
face cu ușurință, iar lumina filtrată prin plafon 
creează o atmosferă deosebit de plăcută.
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Teatre-Museu Dalí
(Muzeul-Teatru Dalí)
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Muzeul-Teatru închinat lui Salva-
dor Dalí (1904/89) este considerat 
cea mai mare lucrare suprarealistă 
realizată vreodată de către artist. 
Acest univers captivant, creat 
asemenea unui labirint eclectic, a 
fost menit să constituie un cămin 
în care spiritul geniului să dăinuie 
pentru totdeauna.

Centrul construcției se ridică 
deasupra fundației fostului Teatru 
Municipal din Figueres, orașul natal 
al artistului. Pereții acestui edifi-
ciu devastat în timpul Războiului 
Civil Spaniol au ținut loc de simeză 
pentru prima expoziție a lui Dalí, 
pe când acesta avea doar 14 ani. 
În 1960, primarul a decis să pună 
aici piatra de temelie a unui muzeu 
dedicat celui mai iubit fiu al urbei.

Construcția a început în 1969 și a 
fost supravegheată de arhitecții 
catalani Joaquim de Ros i de Ramis 
(1911/88) și Alexandre Bonaterra, cei 
care au dat formă ideilor fabuloase 
urzite de imaginația lui Dalí. Finalizat 
în septembrie 1974, muzeul constă 
în 20 de încăperi atent elaborate, 
ferecate în spatele unor ziduri ca de 
fortificație, vopsite cu un roșu sân-
geriu. Deasupra unor creneluri false 
sunt dispuse o serie de ouă supra-
dimensionate și o galerie de silfide 
aurii. Partea superioară a imobilului 
este dominată de un dom geodezic, 
operă a arhitectului Emilio Pérez 
Piñero (1935/72). Cupola încoronea-
ză spațiul aflat peste vechea scenă 
a teatrului, dedesubtul căreia se 
găsește cripta în care a fost depus 
artistul. Locul în care odinioară aveau 
loc spectatorii s-a preschimbat într-o 
micuță curte interioară deschisă, în 
timp ce nișele balcoanelor au fost de-
corate cu statui surprinse în posturi 
dramatice. Tot în această curte se află 
și un Cadillac vintage, ce amintește 
de instalația Maniquí pudriéndose en 
un taxi (1938).
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Exponatele din muzeu 
alcătuiesc cea mai 
vastă colecție de lucrări 
semnate de Dalí aflată 
într-un singur loc. 
Obiectele donate de 
Fundació Gala-Salvador 
Dalí constau în picturi 
din toate perioadele de 
activitate ale artistului, 
gravuri, colaje, sculp-
turi, instalații, fotogra-
fii, filme, obiecte de 
mobilier, bijuterii, artă 
anamorfică și iluzii op-
tice, alături de tot felul 
de curiozități adunate 
de Dalí de-a lungul 
timpului. Cele 1 500 de 
piese expuse nu res-
pectă criteriul crono-
logic, ci vorbesc într-o 
manieră unitară despre 
complexitatea operei și 
bogăția subiectelor și a 
simbolurilor abordate 
de artist.

Atracția principală o reprezintă camera în care se află compoziția 
iluzionistă din 1937, care, privită dintr-un unghi anume, formează 
chipul actriței Mae West (1893-1980). Alte capodopere care pot fi 
văzute la Figueres sunt: El espectro del sex-appeal (1931), Portretul 
Galei cu cotlete de miel pe umărul drept (1933), Autoportret cu bacon 
fript (1941), Leda Atomica (1949), Galatea Sferelor (1952), Apoteoza 
dolarului (1965) și ultima lucrare realizată de Dalí – Coadă de rân-
dunică (1983). De asemenea, muzeul mai prezintă și pânze care au 
aparținut colecției artistului, semnate de El Greco (1541-1614), Bou-
guereau (1825-1905), Marcel Duchamp (1887-1968), Ernst Fuchs 
(1930-2015) și John De Andrea (n. 1941), lângă care și-au găsit locul 
și lucrări realizate de prietenul său, Antoni Pitxot (1934-2015), cel 
care a ocupat funcția de director al muzeului după moartea lui Dalí.
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Cu 1,5 milioane de 
curioși care pătrund în 
fantezia lăsată moște-
nire de Dalí, muzeul 
este al doilea cel mai 
vizitat din Spania, fiind 
clasat imediat după 
Museo del Prado.



97

Госуда́рственный Эрмита́ж
(Muzeul Ermitaj)
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Cel mai important muzeu de artă și cultură 
al Rusiei, un fel de variantă slavă a Luvrului, 
se află în Sankt Petersburg, fosta capitală a 
imperiului țarist. Acesta a fost fondat în 1764 
de Împărăteasa Ecaterina cea Mare (1729/96) – 

motiv pentru care muzeul își serbează aniver-
sarea în fiecare an la data de 7 decembrie, ziua 
Sfintei Ecaterina –, care a hotărât construirea 
unei reședințe retrânse, a unui ermitaj liniștit, 
în care să își poată admira picturile în voie.
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Astăzi, muzeul este alcătuit 
dintr-un complex de cinci 
clădiri construite în secolele al 
XVIII-lea și al XIX-lea – Palatul de 
Iarnă, Micul Ermitaj, Marele sau 
Vechiul Ermitaj, Noul Ermitaj și 
Teatrul Ermitajului –, ce formea-
ză un tot unitar și opulent, me-
nit să adăpostească o colecție 
de artă plastică și decorativă de 
o varietate impresionantă (de la 
vestigii preistorice și antichități 
până la artă de secol XX), care 
se împletește cu istoria veche 
de trei secole a orașului. Con-
struită în jurul pinacotecii lui 
Petru cel Mare (1672-1725), un 
entuziast al artei flamande (din 
care deținea 225 de lucrări), 
colecția muzeului a căpătat 
rapid proporții la ordinele îm-
părătesei amintite – o adevăra-
tă dependentă de artă –, care 
le-a poruncit agenților ei să îi 
îmbogățească colecția cu cât 
mai multe tablouri ale artiștilor 
europeni de renume.

Într-adevăr, aceștia au desfă-
șurat o intensă activitate de 
achiziții, astfel încât, la moar-
tea țarinei, pinacoteca ajun-
sese să numere nu mai puțin 
de 3 996 de opere de artă. 
În timp, atât arta autohtonă, 
cât și cea italiană, franceză, 
olandeză, germană și engleză 
au continuat să câștige teren, 
colecția având astăzi exact 
2 938 638 de opere adăpos-
tite între zidurile muzeului. 
Multe dintre aceste lucrări au 
fost salvate în timpul asediu-
lui nazist asupra orașului prin 
mutarea lor în clădiri private. 
Ca un detaliu inedit din peri-
oada aceea, se povestește că 
ghizii muzeului au continuat 
să plimbe vizitatorii prin fața 
ramelor goale atârnate de 
pereți, vorbindu-le despre 
frumusețea pânzelor care se 
aflaseră acolo, în așa fel încât 
aceștia să își poată recompu-
ne mental imaginea acestora.
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Este greu de identificat vreun mare nume al artei europene care să 
nu aibă măcar o lucrare expusă în acest muzeu vast. Între capodo-
perele care fascinează aici privitorii sunt: Madona Litta (1490), de 
Leonardo da Vinci (1452-1519); Sfântul Sebastian (1570), pictat de 
Tizian (1490-1576); Portret de bărbat cu mănușă (1650), realizat de 
Frans Hals (1582-1666); Portretul lui Petru cel Mare (1717), de Jean-
Marc Nattier (1685-1766); Cele trei grații (1813/17), sculptate de An-
tonio Canova (1757-1822); Muntele Sainte-Victoire (1896/98), privit 
de Paul Cézanne (1839-1906); Băutoarea de absint (1901), de Pablo 
Picasso (1881-1973) și Dansul (1910) lui Henri Matisse (1869-1954).
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Deschis publicului din 1852, muzeul a fost și a rămas 
particularizat de un specific – deținerea pisicilor do-
mestice pentru controlul șoarecilor, obicei ce datează 
încă de pe vremea Ecaterinei cea Mare, care avea 
o preferință pentru albastrele de Rusia. Deși, de-a 
lungul timpului, au apărut opțiuni noi, care ar putea 
înlocui cu succes pisicile ca vânătorese de șoareci, fe-
linele mult îndrăgite au prosperat în subsolurile pala-
telor, neavând însă acces în galerii. Astăzi, cele peste 
70 de pisici de la Muzeul Ermitaj au parte inclusiv de 
o zi a lor, sărbătorită în fiecare an la data de 13 mai.
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Cu toate că vizitatorii pot să se bucure de experiența 
vremurilor apuse și prin plimbările cu trăsurile de epocă 
în jurul palatelor, iubitorii de artă nu trebuie neapărat 
să ajungă la Sankt Petersburg pentru a gusta din viața 
trăită în interiorul acestui univers. Grație lui Alexander 
Sokurov (n. 1951), regizorul filmului Russkij Kovcheg 
(Arca Rusească), lansat în anul 2002, orice curios poate 
pătrunde în camerele poleite ale palatelor și, datori-
tă aspectului frapant al filmului, să devină martorul 
unor evenimente mai mult sau mai puțin consemnate, 
întrucât imaginația lui Sokurov a dat naștere unei arhive 
vizuale ce reușește să încapsuleze temporal, în 100 de 
minute, aproape întreaga istorie a acestui edificiu și a 
personajelor sale principale.
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Museo Guggenheim Bilbao
(Muzeul Guggenheim din Bilbao)
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Una dintre cele cinci 
instituții deținute de către 
Solomon R. Guggenheim 
Foundation pe plan mon-
dial, Museo Guggenheim 
Bilbao își frapează vizitato-
rii prin silueta sculpturală 
afișată. Creatorul muzeului 
din capitala provinciei Bis-
caya este arhitectul cana-
dian Frank Owen Gehry (n. 
1929), un adept notoriu al 
deconstructivismului, stil 
arhitectonic care se abate 
de la regulile structurale 
tradiționale, promovând 
un inovativ aspect curbi-
liniu al construcțiilor, însă 
nu fluid, ci mai degrabă 
ascuțit, obținut prin folo-
sirea unor materiale mai 
puțin așteptate, în special 
a metalelor maleabile.

Pentru clădirea muzeului, Gehry s-a lăsat inspirat de 
liniile îndrăznețe ale lucrărilor artistului de origine 
bască Eduardo Chillida Juantegui (1924-2002), făurind 
din îmbinarea panelurilor de titan (care își schimbă cu-
loarea în funcție de condițiile atmosferice, asemenea 
solzilor unui pește uriaș), a sticlei și a blocurilor de cal-
car un edificiu spectaculos, ce oferă un fundal adecvat 
pentru tipul de artă care se găsește în interior.
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Construcția finalizată în octombrie 1997 pe 
malul drept al Río Nervión dispune de 19 săli de 
expunere, grupate în jurul unei rotonde centrale 
(intitulată sugestiv La Flor). Spațiul vast, împărțit 
pe trei niveluri se joacă cu diverse volume, gene-
rând perspective excentrice. Pentru a parcurge 
traseul muzeal, vizitatorii sunt nevoiți să pășeas-
că pe tot soiul de structuri neregulate – platfor-
me, scări și pasarele flancate, de cele mai multe 
ori, de ziduri curbate din sticlă.
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Muzeul se remarcă prin 
instalațiile de mari dimensi-
uni, realizate de mari nume 
contemporane, cea mai 
invocată fiind The Matter of 
Time (2005), a lui Richard 
Serra (n. 1938), ce include 
și lucrarea sa anterioară, 
Snake. Colecția permanentă 
cuprinde toate genurile de 
artă, începând de la cubism 
și până la noile media. Fiind 
alcătuită dintr-o selecție de 
lucrări ce aparțin fundați-
ei, colecția se află într-un 
regim special, ce presupune 
înlocuirea permanentă a 
operelor de pe simeză în 
funcție de tematica expo-
zițiilor care sunt organiza-
te. Însă muzeul posedă și 
fonduri proprii de lucrări, 
atât achiziționate (precum 
Willem de Kooning, Mark 
Rothko sau Clyfford Still), 
cât și comandate (precum 
cele create de Richard Serra, 
Anselm Kiefer, Francesco 
Clemente și Jenny Holzer).
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În afara spațiului ex-
pozițional, în muzeu 
se mai găsesc o sală 
de orientare (Zero 
Espazioa), un amfitea-
tru, un magazin-libră-
rie, mai multe bis-
tro-uri și un restaurant 
haute cuisine cu o stea 
Michelin, al cărui bu-
cătar-șef este Martín 
Berasategui (n. 1960), 
considerat unul dintre 
cei mai buni chefi pe 
care îi are Spania.

La exterior, muzeul este înconjurat de un spațiu de promenadă, 
ce le permite vizitatorilor să admire configurația clădirii din toate 
unghiurile, precum și de o serie de sculpturi ale artiștilor Louise 
Bourgeois, Eduardo Chillida Juantegui, Yves Klein, Fujiko Nakaya și 
Jeff Koons, inclusiv lucrarea Arcos Rojos a lui Daniel Buren (n. 1938), 
instalată în 2007 pe Puente de La Salve, care se află în proximitate.
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
(Muzeul Arheologic din Heraklion)
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Muzeul Arheologic din 
Heraklion, de pe litoralul 
nordic al Cretei, păstrează 
o colecție de comori ale ci-
vilizației minoice, găsite în 
palatele, casele și mormin-
tele care au făcut obiectul 
cercetărilor multor arhe-
ologi în secolul al XIX-lea. 
Artefactele însumează mai 
bine de cinci milenii din 
istoria insulei și sunt fie ex-
puse în clădirea ridicată de 
arhitectul Patroklos Karan-
tinos (1903/76) între 1933 
și 1937, fie depozitate cu 
grijă în spațiile de conser-
vare. Dintre cele 15 000 de 
piese ale colecției muzeale, 
doar 5 850 pot fi privite de 
vizitatori. Numărul mare 
de obiecte se datorează, în 
parte, donațiilor primite de 
instituție, dintre care cele 
mai importante au fost din 
partea doctorului Stilianou 
Giamalaki (în 1962) și din 
partea lui Nikos Metaxa 
(în 2000).

Varietatea obiectelor este 
impresionantă: statuete și 
figurine, vase din ceramică, 
bronzuri și arme, obiecte 
de podoabă, sigilii și mo-
nede, sarcofage și fresce. 
Cele 20 de săli ale muzeu-
lui sunt „codate” în funcție 
de culoarea lor și prezintă 
istoria veche a insulei atât 
după criteriul cronolo-
gic – din Epoca Neolitică 
până în Antichitate –, cât și 
după cel tematic: cetățile 
și administrarea lor, religia, 
funerariile, comerțul, acti-
vitățile de zi cu zi etc.



Câteva dintre piesele care stârnesc zilnic interesul 
publicului sunt: Zeița-Șarpe (1600 î.Hr.); Discul din 
Phaistos (sec. al XVII-lea î.Hr.) și frescele palatelor 
din Cnossos (1600 î.Hr.). Zeița-Șarpe a fost dezgro-
pată de Sir Arthur Evans (1851-1941). Micuța fi-
gurină este o reprezentare a unei zeități feminine 
considerată protectoare a cetăților și a recoltelor, 
cu puteri tămăduitoare, de susținere a fertilității, 
precum și păzitoare a lumii de dincolo.
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Discul din Phaistos, descope-
rit de italianul Luigi Pernier 
(1874-1937), într-o seară de 
vară a anului 1903, în timpul 
unor săpături în localitatea 
Cnossos, a fost descifrat abia 

de curând. Se pare că sem-
nele ștanțate pe suprafața 
sa ar fi un fel de rugăciune 
către o zeiță-mamă, care ar 
putea să fie foarte bine chiar 
statueta amintită.
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În sfârșit, frescele din Cnossos, precum 
doamnele în albastru sau personajul mas-
culin care sare spectaculos peste un taur, 
se află într-o foarte bună stare de conser-
vare. În afara calităților estetice, picturile 
prezintă și o serie de canoane, așa cum 
este cel al ilustrării cromatice în funcție 
de sex. Astfel, femeile apar portretizate 
cu o piele deschisă și delicată, în timp ce 
trupurile bărbaților sunt acoperite cu un 
pigment roșiatic, contrastant.
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Kröller-Müller Museum
(Muzeul Kröller-Müller)
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Muzeul din Otterlo reprezintă, în cea mai mare parte, munca 
de colecționar avid pe care Helene Emma Laura Juliane Kröller-
Müller (1869-1939), una dintre cele mai bogate femei neerlan-
deze ale timpului său, a desfășurat-o mai bine de trei decenii. 
Pornind la drum singură și continuând apoi alături de soțul 
său, Anton Kröller (1862-1941), Helene a acumulat aproape 
12 000 de lucrări de artă, sumă ce înscrie rodul marii sale pasi-
uni printre cele mai mari colecții private ale secolului al XX-lea.

Sub consilierea lui Hendricus 
Peter Bremmer (1871-1956) a luat 
contact cu pânzele fascinante ale 
unui pictor aproape necunoscut 
atunci, Vincent van Gogh (1853-
1890). Impresionată, doamna 
Kröller-Müller a început să „îl” 
cumpere obsesiv, reușind să de-
țină la final în jur de 90 de lucrări 
ale sale. Acesta a fost nucleul 
peste care curatorii muzeului au 
construit o grandioasă colecție 
van Gogh, ce atrage o mare parte 
dintre cei 300 000 de vizitatori pe 
care muzeul îi primește anual.
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Ajunsă la bătrânețe, 
doamna Kröller-Müller 
visa la un muzeu în care 
să își poată expune toate 
obiectele dragi pentru 
a le admira împreună 
cu alți iubitori de artă 
modernă. În 1935, și-a 
donat toată colecția 
statului olandez. Într-un 
final fericit, după trei ani 
s-au deschis porțile unui 
muzeu care avea scris 
deasupra intrării numele 
ei. Planurile imobilului 
au fost semnate de arhi-
tectul belgian Henry van 
de Velde (1863-1957). 

Odată cu trecerea 
timpului, colecția s-a 
îmbogățit, fapt ce a fă-
cut necesară, la sfârșitul 
decadei a șaptea a seco-
lului trecut, construirea 
unei aripi noi, lucru de 
care s-a ocupat Wim 
Quist (n. 1930). Astăzi, 
muzeul numără peste 
20 000 de opere care 
variază de la cele câteva 
pânze ale lui Lucas 
Cranach cel Bătrân și 
de la creațiile superbe 
ale impresioniștilor și 
postimpresioniștilor 
(Claude Monet, Georges 
Seurat, Odilon Redon 
și Paul Gauguin) până 
la vastul fond de artă 
modernă, ce reunește 
artiști din curente diver-
se (Pablo Picasso, Juan 
Gris, James Ensor, Gino 
Severini, Fernand Léger, 
Piet Mondrian, Diego 
Rivera, Jean Metzinger 
și Albert Gleizes).
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Muzeul se mândrește și cu grădina din jur, împânzită de circa 160 
de sculpturi, începând cu opere de Rodin și terminând cu instalații-
le unor artiști contemporani. Întinzându-se pe o suprafață de 25 de 
hectare, această galerie în aer liber oferă deopotrivă șansa de a ad-
mira arta și a te bucura de natură. Urmând potecile, vizitatorii pot 
întâlni lucrări de: Aristide Maillol, Henry Moore, Barbara Hepworth, 
Oscar Jespers, Eduardo Paolozzi, Isamu Noguchi, Constant Perme-
ke, Pierre Huyghe etc. Tot aici se găsesc și două pavilioane proiec-
tate de Gerrit Rietveld și Aldo van Eyck în anii ’60. Operele sunt 
disponibile publicului pe parcursul întregului an, fiecare anotimp 
conferind sculpturilor o ambianță distinctă.
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De neratat sunt capodoperele lui Vincent van Gogh, 
precum o variantă a lucrării Mâncătorii de cartofi 
(1885), Cafenea de noapte (1888), Portretul poștașu-
lui Joseph Roulin (1888) și Podul lui Langlois din Arles 
(1888), la care se adaugă instalația Grădina de email 
(1974), realizată de Jean Dubuffet (1901/85), care, 
după cum îi sugerează numele, își așteaptă oaspeții 
în parcul-galerie din jurul muzeului.



131

Kunsthistorisches Museum
(Muzeul de Istorie a Artei din Viena)
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Muzeul de Istorie a Artei din Viena se află situat în 
Maria-Theresien-Platz, mai exact pe Ringstraße, de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea (1891), când a fost inaugu-
rat în prezența Împăratului Franz Iosif I (1830-1916). 
Opulenta clădire păstrează colecția de obiecte de artă 
care a aparținut Casei de Habsburg, bazată în special 
pe cea a Arhiducelui Leopold Wilhelm (1614/62), care, 
fiind un împătimit al picturii, a achiziționat în timpul 
vieții un număr impresionant de pânze aparținând 
primitivilor olandezi, pictorilor renascentiști din Ger-
mania, venețienilor care trăiseră cu un veac înaintea 
lui și flamanzilor care îi erau contemporani.

Piesele din colecția 
muzeală sunt organi-
zate pe șapte depar-
tamente: (1) anti-
chități egiptene, (2) 
antichități din Grecia 
și (3) Roma antică, (4) 
pinacotecă, (5) sculp-
turi și obiecte de artă 
decorativă, (6) colecție 
numismatică și (7) 
bibliotecă. Un aspect 
demn de menționat 
este că la Kunsthisto-
risches Museum există 
cea mai mare colecție 
de opere semnate de 
Bruegel (1525/69), din 
toată lumea: 12 picturi.
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Interiorul clădirii proiectate de Gottfried Semper (1803/79) și Karl 
von Hasenauer (1833/94) este unul spectaculos, decorat cu plăci 
de marmură, stuc, ornamente aurite și fresce. Pentru ultimele 
dintre decorațiuni, pictorul angajat să le realizeze a fost nimeni 
altul decât Gustav Klimt (1862-1918). Acesta a pictat ciclul de fresce 
aflate deasupra scărilor monumentale ale intrării principale, în care 
a ilustrat, prin încântătoare personaje feminine, diferite curente 
ale istoriei artei. Din luna februarie a anului 2018, lucrările sale 
pot fi privite îndeaproape grație unei pasarele denumite Stairway 
to Klimt, care îi urcă pe vizitatori la nivelul la care aceștia să poată 
observa detaliile. Însă, pentru a putea fi realizat lucrul acesta, a fost 
nevoie ca Tezeu ucigând Centaurul (1804/19), sculptura lui Antonio 
Canova (1757-1822), să renunțe la locul său – planșeul intermediar 
etajelor – și să fie amplasată într-un alt spațiu.

Cu toate că muzeul deține minunate obiecte de artă decorativă, 
precum celebra Salieră (1543) a lui Benvenuto Cellini (1500/71), 
tot pictura este cea care încântă cu adevărat privirile vizitatorilor, 
întrucât pinacoteca cuprinde opere semnate de unii dintre cei mai 
mari vechi maeștri ai Europei: Madonna del Prato (1506), de Rafael 
(1483-1520); Autoportret într-o oglindă convexă (1524), de Parmi-
gianino (1503/40); Vara (1563), de Giuseppe Arcimboldo (1526/93); 
Turnul Babel (1563), Vânători în zăpadă (1565) și Nunta țărănească 
(1566/67), de Peter Bruegel; Infanta Margarita Teresa (1653/56), de 
Diego Velázquez (1599-1660); Alegoria picturii (1665/68), de Johan-
nes Vermeer (1632/75) și chiar Napoléon Bonaparte traversând Ma-
rele Saint-Bernard (1802/03), de Jacques-Louis David (1748-1825), 
acesta fiind unul dintre ultimele tablouri cumpărate de Franz Iosif 
I. Tot dintre picturi face parte și cel mai celebru dintre portretele 
domnitorului Vlad Țepeș (1431/76), realizat de un autor necunos-
cut, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
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Leopold Museum
(Muzeul Leopold)
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Amplasat în inima Vienei, în Museumsquar-
tier, într-un cub imens din calcar alb, gândit 
de arhitecții Manfred (n. 1943) și Laurids 
Ortner (n. 1941), Leopold Museum este gazda 
celei mai mari și mai importante colecții de 
artă austriacă modernă, între care sunt ex-
puși artiști de talia lui Richard Gerstl (1883-
1908), Egon Schiele (1890-1918), Gustav 
Klimt (1862-1918), Koloman Moser (1868-
1918) și Oskar Kokoschka (1886-1980).

La deschiderea oficială din 
anul 2001, colecția muzeului 
însuma 5 266 de piese adunate 
de-a lungul a mai bine de cinci 
decenii de cuplul Elisabeth (n. 
1926) și Prof. Dr. Rudolf Leopold 
(1925-2010). În 1995, când dom-
nul Leopold a semnat testame-
nul în favoarea municipalității, 
valoarea estimativă a colecției 
era de 575 de milioane de euro. 
În schimbul acestei moșteniri 
fabuloase, autoritățile locale au 
demarat construcția clădirii.
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Prof. Dr. Rudolf Leopold (1925-2010)
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Istoricul colecției se pierde în peri-
oada în care Rudolf Leopold era încă 
student medicinist. Conform spuselor 
sale, în urma unei vizite la Kunsthisto-
risches Museum a fost atât de mișcat 
de cele văzute, încât s-a decis pe 
dată să se apuce de studiul artei și să 
înceapă să achiziționeze lucrări pentru 
sine. Însă, cum arta vremurilor apuse 
era scumpă și avea un caracter limitat, 
s-a orientat inițial către picturi din 
secolul al XIX-lea, mutându-și apoi in-
teresul spre lucrări aparținând Wiener 
Secession, relativ accesibile pe atunci, 
întrucât gustul epocii tindea către arta 
abstractă. Curând, medicul oftamolog 
și-a îndreptat atenția către Egon Schi-
ele, pictorul care intrase într-un trist 
și nemeritat anonimat după moarte, 
ajungând, în timp, să dețină cea mai 
mare colecție de opere semnate de 
Schiele – 40 de picturi și 180 de lucrări 
pe hârtie (desene și acuarele), care pot 
fi admirate astăzi în muzeu.

Rudolf Leopold a deve-
nit astfel creatorul unei 
sinteze artistice de artă 
austriacă ce permite ob-
servarea mutațiilor trep-
tate ale artei, din sfera 
academismului (Friedrich 
Gauermann, August von 
Pettenkofen, Emil Jakob 
Schindler și Carl Schuch) 
către secesionism (Gustav 
Klimt, Koloman Moser), 
Wiener Werkstätte (Josef 
Hoffmann, Koloman 
Moser) și expresionism 
(Oskar Kokoschka, Anton 
Kolig). Pe lângă acestea, 
Leopold a colecționat și 
sculpturi naive din Africa 
și Oceania, fiind intere-
sat de influența pe care 
acestea au avut-o asupra 
artiștilor europeni.
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Câteva dintre capodoperele care pot fi văzu-
te la Leopold Museum sunt: Autoportret cu 
physalis (1912), de Egon Schiele; Portretul lui 
Wally Neuzil (1912), pictat tot de Egon Schiele; 
Moarte și viață (1910), de Gustav Klimt; Furtuna 
apropiindu-se (1903), de același Klimt; Tre Croc. 
Peisaj dolomit (1913), semnat de Oskar Kokos-
chka, la fel ca și Autoportret cu o mână atingând 
fața (1918/19); Autoportret în fața unui fundal 
albastru (1904/05), realizat de Richard Gerstl.
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Louisiana Museum for Moderne Kunst
(Muzeul de Artă Contemporană Louisiana)
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Louisiana este un muzeu-parc aflat la 40 de kilometri nord de capi-
tala Danemarcei, în sătucul Humlebæk. Denumirea și-a căpătat-o 
de la cele trei soții cu prenume identice – Louise – ale ofițerului 
Alexander Brun (1814/93), cel care și-a construit casa aici, în 1855. O 
sută de ani mai târziu, domeniul a fost cumpărat de Knud W. Jensen 
(1916-2000), fondatorul muzeului. Acesta a pornit în 1958 cu dorința 
de a crea un cămin al artei daneze, însă, după ce a luat pulsul sce-
nei artistice internaționale la documenta II (1959) – o expoziție de 
artă modernă și contemporană, care are loc o dată la 5 ani în Kassel, 
Germania –, Louisiana a devenit un muzeu al artei moderne cu un 
portofoliu bogat: Roy Lichtenstein, Yves Klein, Robert Rauschenberg, 
Jim Dine, Jan Tinguely, Sol LeWitt, Frank Stella, Martial Raysse, Morris 
Louis, Lucio Fontana, Edward Kienholz, Robert Ryman, Richard Long, 
David Hockney și Yayoi Kusama, printre aceștia distingându-se Alber-
to Giacometti și Anselm Kiefer, cu fondurile lor speciale.

Peste 3 500 de piese 
datând din 1945 și până 
în prezent alcătuiesc 
colecția muzeului. Însă 
intenția instituției nu a 
fost niciodată aceea de a 
așeza operele în ordine 
cronologică, întrucât vi-
ziunea lui Jensen asupra 
modului de expunere a 
oscilat între două situații 
expoziționale, cuprinse 
în „principiul saunei”, al 
cărui autor este. Astfel, 
Jensen urmărea să cree-
ze un parcurs muzeal în 
care să amestece iposta-
zele calde (ce constau în 
grupări de artiști famili-
ari publicului, în general, 
moderniști clasici) cu 
cele reci (ce cuprindeau 
atât nume noi, cât și 
lucrări mai greu de 
digerat, de regulă ale 
artiștilor contemporani).
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În ceea ce privește complexul 
arhitectonic care adăpostește 
muzeul, acesta este conside-
rat o lucrare majoră a stilisticii 
daneze moderne, realizată 
de Jørgen Bo (1919/99) și 
Wilhelm Wohlert (1920-2007). 
Astăzi, vechea clădire constru-
ită de Brun constituie intrarea. 
La aceasta, arhitecții amintiți 
au alăturat de-a lungul timpu-
lui șapte extensii, conceptul 
presupunând încadrarea cât 
mai lină cu putință a noi-
lor modificări în ambianța 
naturală preexistentă. Astfel, 
din anul 1958 până în 1991 
au fost adăugate o serie de 
aripi, fie luminate – dând spre 
pajiște, fie subterane – cu un 
aspect sever, dar funcțional. 
Aceste metamorfoze struc-
turale au făcut din Louisiana 
un ansamblu captivant, cu 
contraste deosebite între 
lumină și umbră, vechi și nou, 
interior și exterior.
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Parcul, desfășurat de-a lungul pajiștii domoale a domeniului, este 
înțesat cu mai bine de 60 de sculpturi atent plasate în zone menite 
să le pună în valoare contururile. De altfel, însuși Henry Moore ar 
fi spus la un moment dat că nu putea să își imagineze un loc mai 
bun pentru a-și expune sculpturile. Alte nume remarcabile care se 
regăsesc aici sunt: Max Ernst, Juan Miró, Jean Arp, Max Bill, Henry 
Heerup, Alexander Calder, Henri Laurens, Louise Bourgeois, Richard 
Serra, Daniel Karavan și George Trakas.
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Începută ca o inițiativă privată, 
bazată pe viziunea și gustul es-
tetic al creatorului său – bune, 
de altfel – Louisiana a evoluat 
spre statutul de instituție mai 
apropiată de realitățile zilelor 
noastre. Începând cu anul 2000, 
Poul Erik Tøjner (n. 1959) a 
preluat conducerea muzeului, 
dezvoltând o serie de proiecte 
a căror finalitate a constat în 
popularizarea Louisianei și în 
elaborarea de activități desti-
nate petrecerii timpului liber 
în mediul acesta. Sub aspect 
curatorial, muzeul organizează 
între 6 și cel mult 10 evenimen-
te majore în fiecare an, cristali-
zate în expoziții temporare, ce 
variază de la cele dedicate unui 
singur exponat sau unei anumi-
te teme până la retrospective 
de întindere largă. De aseme-
nea, muzeul are un voit caracter 
expozițional fluctuant, astfel că 
puține dintre piesele colecției 
permanente își păstrează am-
plasarea pentru multă vreme.
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Musée du Louvre
(Muzeul Luvru)
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Cel mai mare și mai cunoscut muzeu cu caracter 
universal al Franței, Musée du Louvre a fost inițial 
palatul vechilor regi francezi, construit pe locul 
unei fortărețe de sorginte medievală, ale cărei rui-
ne există încă. Devenit oficial muzeu la data de 10 
august 1793, a ajuns la forma de astăzi (denumită 
în franceză Le Grand Louvre) abia în anul 1993.
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În prezent, instituția mu-
zeală deține mai mult 
de 380 000 de lucrări de 
artă de o mare varietate 
(picturi, fresce, sculpturi, 
țesături, obiecte de mo-
bilier, ceramică, artefac-
te arheologice, bijuterii, 
vitralii etc.), aparținând 
unor civilizații diverse, 
din Antichitate până 
la 1848. Publicului îi 
sunt expuse zilnic doar 
35 000 de piese repar-
tizate în opt departa-
mente: (1) antichități 
asiatice, (2) antichități 
egiptene, (3) antichități 
grecești, etrusce și ro-
mane, (4) artă islamică, 
(5) pictură, (6) desene și 
gravuri, (7) sculptură, (8) 
arte decorative, fiecare 
secție având o bogată 
istorie în materie de 
donatori și curatori.

Printre cele mai faimoase 
prezențe artistice la Luvru se 
numără: Codul lui Hammurabi 
(1760 î.Hr.); Scribul din Saqqara 
(2600 î.Hr.); Venus din Milo 
(130-100 î.Hr.); Victoria din 
Samothrace (220-185 î.Hr.); 
Fecioara între stânci (1483/86), 
de Leonardo da Vinci (1452-
1519); Concertul campestru 
(1509), de Tizian (1490-1576); 
Portretul lui Baldassare Casti-
glione (1514/15), al lui Rafael 
(1483-1520); Sclav murind 
(1513/16), sculptat de Miche-
langelo (1475-1564); Cina din 
Emmaus (1648), pictată de 
Rembrandt (1606/69); Dante-
lăreasa (1669/70) lui Johannes 
Vermeer (1632/75); Încoro-
narea lui Napoleon (1807), de 
Jacques-Louis David (1748-
1825); Libertatea conducând 
poporul (1830), realizată de 
Eugène Delacroix (1798-1863) 
și Psyche înviată de sărutul lui 
Cupidon (1787/93), de Anto-
nio Canova (1757-1822).
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Cea mai vestită piesă din colecția Luvrului 
a fost elaborată de Leonardo da Vinci și 
înfățișează soția unui negustor florentin 
de mătăsuri: La Gioconda (1503/06), cu-
noscută mai ales sub denumirea de Mona 
Lisa. Micul tablou (53x77 cm), considerat 
astăzi o operă desăvârșită, dacă nu chiar 
pictograma artei în sine, a devenit faimos 
după ce a fost furat din Salon Carré de un 
angajat italian al muzeului, în 1911. Deși 
tabloul a fost recuperat doi ani mai târziu, 
efectul acestui faimos furt din istoria artei 
încă are repercusiuni, vizibile în aglome-
rația care se produce în fiecare zi în Salle 
des Etats, unde Mona Lisa le zâmbește 
misterios vizitatorilor veniți să o vadă, din 
spatele unui panou de plexiglas.
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Încadrat de malul drept al Senei și de Rue de Rivoli, imensul edificiu 
compus din trei aripi (Denon, Richelieu și Sully) a câte patru niveluri 
fiecare este imposibil de acoperit de vizitatori într-o singură zi. Cele 
aproximativ opt milioane de vizitatori care se plimbă pe coridoare 
în fiecare an fac din Musée du Louvre cel mai frecventat muzeu din 
lume. Majoritatea acestora aleg să folosească intrarea principală a 
instituției, reprezentată de piramida de sticlă (cu aceleași proporții 

ca Marea Piramidă din Giza) din mijlocul Curții Napoleon, proiecta-
tă în 1989 de arhitectul american de origine chineză Ieoh Ming Pei 
(n. 1917), ca parte din planul de restaurare inițiat de președintele 
François Mitterrand (1916/96). Deși a stârnit numeroase controver-
se la momentul inaugurării, astăzi imaginea piramidei completează 
perfect atmosfera emanată de clădirea istorică din spatele său, 
dând naștere unei impresii de atemporalitate. 
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Koninklijk Kabinet
van Schilderijen Mauritshuis
(Galeria regală de pictură Mauritshuis)
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Construit de Jacob van Campen (1596-1657) și Pieter 
Jansz Post (1608/69) pe durata în care contele a fost 
guvernator al teritoriilor olandeze din America Latină 
(o parte din Brazilia de astăzi), imobilul a căpătat de-
numirea de „casa de zahăr”, întrucât locuitorii orașului 
credeau că Maurits și-ar fi sporit exagerat averea de pe 
urma plantațiilor de trestie-de-zahăr. Cu o arhitectură în 
stilul clasicismului olandez – un melanj între canoanele 
renascentiste și exuberanța barocului francez – și datori-
tă „gemelor” adăpostite în interior, Mauritshuis a inspirat 
curând un alt supranume: „cutia de bijuterii”.

Galeria regală de pictură 
Mauritshuis cuprinde lu-
crări reprezentative din Se-
colul de Aur al Olandei, dar 
și din perioada premergă-
toare și din cea ulterioară. 
Statornicită din 1822 în mi-
cuța clădire care i-a servit 
ca reședință contelui Johan 
Maurits van Nassau-Sie-
gen (1604/79), în centrul 
orașului Haga, galeria este 
ticsită de capodopere, 
reprezentând, din punctul 
de vedere al mărimii, a 
doua colecție a Olandei, 
după Rijksmuseum.
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Colecția permanentă a muzeului 
numără peste 800 de picturi lângă 
care se adaugă sculpturi și obiecte de 
artă decorativă. Poate fi împărțită în 
cinci subdiviziuni: picturi istorice (care 
prezintă mai degrabă subiecte mitolo-
gice ori biblice), naturi statice, portrete, 
peisaje și scene de gen.
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Atracția muzeului este fără doar și poate Meisje met de parel (Fata 
cu cercel de perlă), pictată în 1665 de Johannes Vermeer (1632/75), 
care își farmecă privitorii prin expresia efemeră de pe chipul tinerei 
a cărei identitate a rămas incertă, expresie care oscilează între 
mirare, melancolie și o sfioasă tentativă de seducție. Cunoscută ca 
„Mona Lisa Nordului”, pânza a făcut subiectul romanului Fata cu 
cercel de perlă, din 1999, al lui Tracy Chevalier (n. 1962). Mai mult, 
faima i-a fost dublată de lungmetrajul regizat de Peter Webber (n. 
1968) în 2003, cu Scarlett Johansson (n. 1984) în rolul principal. În 
mod similar, o altă pânză înconjurată cu admirație de decenii – Sti-
cletele auriu (1654), pictat de Carel Fabritius (1622/54) – a constituit 
suportul unei cărți devenită rapid bestseller, semnată de Donna 
Tartt (n. 1963) și publicată în anul 2013.
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Lecţia de anatomie a doctorului Nicolaes Tulp 
(1632), precum și ultimul Autoportret (1669) 
cunoscut al lui Rembrandt van Rijn (1606/69) 
magnetizează vizitatorii, înghesuindu-i lao-
laltă. La coadă se stă și în fața superbei Vedere 
din Delft (1660/01), al cărei autor este tot 
misteriosul Vermeer, vizitatorii fiind curioși 
să-i încerce pe propria piele efectul pe care 
Marcel Proust (1871-1922) și l-a imaginat ca 
fiind fatidic. Alte lucrări expuse la Mauritshu-
is, care stârnesc agitație în rândul publicului, 
sunt: Portretul lui Johan Maurits (1668/70), de 
Jan de Baen (1633-1702); Taurul (1647), de 
Paulus Potter (1625/54); Grădina Raiului îna-
inte de izgonire (1615), de Jan Bruegel (1568-
1625) și Peter Paul Rubens (1577-1640); Băiat 
care râde (1625), de Frans Hals (1582-1666) 
și Scenă de iarnă cu gheață (1610), pictată de 
Hendrick Avercamp (1585-1634).
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M.O.C.A.K. – Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie

(Muzeul de Artă Contemporană din Cracovia)
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M.O.C.A.K. (care folosește acronimul din limba engleză pentru 
denumirea sa), adică Muzeul de Artă Contemporană din Cracovia, 
este amplasat într-o fostă fabrică a industriașului german Oskar 
Schindler (1908/74), cunoscut mai ales din portretizarea realizată 
de Steven Spielberg (n. 1946) în filmul Lista lui Schindler.
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Noul imobil din Ulica Lipowa nr. 4 a fost conceput 
de arhitectul Claudio Nardi (n. 1951) și de echipa 
lui. Cu un aspect în egală măsură postindustrial 
și neomodernist, muzeul s-a aliniat practicilor 
internaționale de reconvertire a patrimoniului 
preexistent. Pe lângă construcția adăugată au 
fost adaptate alte șase spații deja existente, urmă-
rindu-se trei idei principale: (1) utilizarea liniilor 
arhitecturale drepte; (2) păstrarea acoperișului 
zimțat al fostelor pavilioane și ateliere industriale; 
(3) identificarea unei soluții de iluminare naturală 
a interioarelor. Lucrările au început în decembrie 
2009, iar deschiderea oficială a instituției a avut 
loc în data de 19 mai 2011. 
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Rezultatul este un complex 
arhitectonic coerent, format 
din două niveluri – parter și 
subsol – cu o suprafață de 
expunere ce ocupă 40 % din 
spațiul total. Muzeul mai 
include și o bibliotecă (unde 
pot fi consultate și publica-
țiile proprii), o librărie (cu o 
ofertă bogată, de la cursuri 
de istoria artei la eseuri 
critice și studii de esteti-
că), o micuță cafenea și un 
laborator de conservare, 
specializat în obiectele de 
artă contemporană (necesar 
datorită caracterului impre-
dictibil al lucrărilor realizate, 
de cele mai multe ori din 
materiale neconvenționale). 

Directorul instituției, Maria Anna Potocka (n. 1950), 
istoric de artă, teoretician și critic, a împărțit colecția 
permanentă în patru secțiuni: artă conceptuală, artă 
video, sculptură și obiecte de artă. În prezent, colecția 
totalizează 4 554 de piese ce poartă semnăturile a 235 
de artiști polonezi și internaționali din ultimele cinci 
decenii, scopul declarat al acestui ansamblu fiind de a 
reduce aversiunea față de arta recentă, manifestată în 
rândul publicului de toate vârstele. 
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Dintre numele care se găsesc expuse aici fac parte: Maria Mi-
chałowska (n. 1925), Maria Stangret-Kantor (n. 1929), Krzysztof Wo-
diczko (n. 1943), Edward Dwurnik (n. 1943), Marina Abramović (n. 
1946), Beat Streuli (n. 1957), gruparea de origine rusă AES+F, Piotr 
Lutynski (n. 1962), Ragnar Kjartansson (n. 1976), Leopold Kessler 
(n. 1976), Lars Laumann (n. 1975), Krištof Kintera (n. 1973), Tomasz 
Bajer (n. 1971) și Norman Leto (n. 1980).

Intenția e ca M.O.C.A.K. 
să fie un muzeu dinamic, 
orientat deopotrivă către 
artiști și public. De ace-
ea curatorii organizează 
evenimente cu artiști, 
specialiști și colecționari, 
precum și ateliere și acti-
vități didactice (susținute 
și prin munca de cercetare 
desfășurată) prin care 
participanților li se oferă 
șansa de a explora și de a 
înțelege diversele aspecte 
ale universului artistic con-
temporan (comentarii eco-
nomice și politice, conflic-
te interstatale, implicarea 
societății civile, chestiuni 
legate de gender, religio-
zitatea sau lipsa ei, consu-
merismul, avansul științific 
și tehnologic etc.). Spre 
bucuria asistenței, unele 
dintre activități includ și 
părți practice, precum de-
senarea de comics-uri cot 
la cot cu artiștii. 
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Moderna Museet
(Muzeul Artei Moderne din Stockholm)
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Una dintre instituțiile muze-
ale proeminente de pe teri-
toriul bătrânului continent, 
Moderna Museet colecțio-
nează, conservă și expune 
obiecte de artă modernă și 
contemporană (începând cu 
1900 și până în zilele noas-
tre). Amplasat din 1958 pe 
insula Skeppsholmen, din 
centrul orașului Stockholm, 
muzeul s-a extins, pentru 
început, printr-o clădire pro-
iectată în 1997 de arhitectul 
de origine spaniolă Rafael 
Moneo (n. 1937), pentru ca, 
în 2009, să își deschidă o 
filială în orașul Malmö. 
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Actualul director, Daniel Birnbaum (n. 1963) consideră că institu-
ția pe care o conduce a avut dintotdeauna o viziune clară asupra 
rolului său. Astfel, Moderna Museet a fost mereu un muzeu curajos, 
care și-a asumat riscuri în numele artei, făcând posibilă sinteza 
diverselor discipline artistice. De asemenea, relația dintre simeză și 
public a reprezentat o altă preocupare intensă a muzeului, curato-
rii oferindu-le vizitatorilor ocazia de a privi și de a interacționa cu 
lucrări din trecut și prezent, cu scopul de a le pătrunde sensul și a 
le înțelege. De aceea, la Moderna Museet se crede că este important 
să li se propună celor care calcă pragul muzeului noi și noi stimu-
lente vizuale, în speță lucrări care să evidențieze conceptele artei 
de astăzi. Nu în ultimul rând, muzeul trebuie să fie deschis către 
tendințele contemporane de a petrece timp nu doar în galerii, ci 
și în activități și evenimente gândite să aducă împreună artiștii și 
publicul, scurtând astfel distanța dintre exponate și oameni.

Colecția îngrijită de 
muzeu ilustrează o 
paletă vastă și diver-
să, având în alcătu-
ire 6 000 de picturi, 
25 000 de piese 
corespunzând arte-
lor grafice (desene, 
acuarele și litografii), 
sculpturi, instalații, 400 
de înregistrări de artă 
video sau filme și nu 
mai puțin de 100 000 
de fotografii, majo-
ritatea în alb-negru 
(datând din 1840 și 
până în prezent, aco-
perind toate tehnicile 
fotografice folosite 
de-a lungul timpului). 
De asemenea, grădi-
nile din jurul muze-
ului sunt gazda unei 
expoziții permanente 
de sculpturi realizate 
în stiluri diferite, însă 
cu un aspect unitar.

183



184 185

Artiștii expuși la Moderna 
Museet se pot împărți în trei 
categorii: (1) cei de origine 
suedeză – Öyvind Fahlström, 
Vera Nilsson, Siri Derkert, Ivan 
Aguéli, Vera Nilsson, Sven 
Erixson, Nils Dardel, Sigrid 
Hjertén; (2) nume clasice ale 
artei internaționale – Constan-
tin Brâncuși, Giacomo Balla, 
Kazimir Malevich, René Magrit-
te, Giorgio de Chirico, Dorothea 
Tanning, Donald Judd, Irving 
Penn și (3) artiști contemporani, 
a căror expunere se schimbă 
cel mai des – César Baldaccini, 
Sebastian Stöhrer, Yayoi Kusa-
ma, Pierre Huyghe, Christine 
Ödlund, Anri Sala și Damien 
Hirst numărându-se printre ei. 
De altfel, muzeul a avut de la 
bun început o legătură strânsă 
cu unii dintre artiștii expuși. 
Spre exemplu, Marcel Duchamp 
(1887-1968) și-a semnat aici 
unele dintre lucrările sale de bă-
trânețe, în timp ce Andy Warhol 
(1928/87) și-a ținut aici, în 1968, 
prima expoziție personală. 

O selecție a celor mai impor-
tante opere expuse în muzeu 
include Turnul lui Tatlin – Mo-
numentul celei de-a III-a Inter-
naționale (1919), de Vladimir 
Tatlin (1885-1953); Primăvara 
(1921) pictată de Pablo Picasso 
(1881-1973); Apollon (1953), 
realizat de Henri Matisse (1869-
1954); Monograma (1955/59) lui 
Robert Rauschenberg (1925-
2008); Fără titlu (1966), semnat 
de Eva Hesse (1936/70). La 
acestea se adaugă și trei dintre 
sculpturile amplasate în grădi-
nă: Cele patru elemente (1961), 
de Alexander Calder (1898-
1976); Dejunul pe iarbă (1962), 
elaborat de Pablo Picasso și Carl 
Nesjar (1920-2015) și Paradisul 
fantastic (1966), imaginat de 
Jean Tinguely (1925/91) și Niki 
de Saint Phalle (1930-2002).
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Musée Marmottan Monet
(Muzeul Marmottan Monet)
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Amplasat în apropiere de Bois de Bou-
logne și Trocadéro, Musée Marmottan 
Monet își atrage oaspeții prin bogata 
colecție de lucrări impresioniste (în-
sumând peste 300 de piese), din care 
aproape o treime poartă semnătura lui 
Claude Monet (1840-1926) – este cea 
mai mare concentrare de opere elabo-
rate de Monet, din întreaga lume.

Inaugurat la 21 iunie 1934 cu obiecte provenite din colecția lui Jules 
Marmottan (1829-1883) și a lui Paul (1856-1932), fiul său, muzeul 
și-a definit caracterul abia după două decenii, odată cu prima dona-
ție mare menită să-i contureze direcția principală. Colecția originală, 
donată la moartea lui Paul Marmottan către Académie des Beaux-
Arts, consta, în principal, din primitivi flamanzi și artă napoleoniană 
diversă (picturi, desene, miniaturi, tapiserii, sculpturi, bronzuri, 
obiecte de porțelan etc.). Însă, în anul 1957, Victorine Donop de 
Monchy (1863-1958), unica fiică a medicului homeopat și colecțio-
narului de origine română Georges de Bellio (1828/94), unul dintre 
primii entuziaști ai curentului impresionist, a oferit muzeului o 
generoasă donație de lucrări care îi aparținuseră tatălui său, printre 
care se regăseau pânze de Manet, Monet, Sisley, Pissarro și Renoir.
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Ulterior, cel de-al doilea fiu al 
artistului, Michel Monet (1878-
1966), a lăsat muzeului 65 de 
lucrări semnate de părintele 
său, pe care le-a avut în posesie. 
S-a adăugat și o a treia donație 
importantă, în 1985, an în care 
Nelly Duhem a dăruit colecția 
pictorului Henri Duhem (1860-
1941), tatăl său adoptiv, ce 
îngloba și tablouri de Monet. În 
fine, în 1996, Denis și Anne-Ma-
rie Rouart, urmașii direcți ai lui 
Édouard Manet (1832/83) și ai 
Berthei Morisot (1841/95) au 
făcut o ultimă donație substan-
țială către muzeu. 

În ceea ce privește organizarea 
spațiului expozițional, Musée 
Marmottan Monet urmează 
îndeaproape parcursul artistic 
al pictorului, permițându-le 
vizitatorilor să îi observe evo-
luția stilistică. Traseul muzeal 
propus de curatori începe cu 
tânărul Monet din 1857, care 
își trasa cu îndemânare prime-
le schițe. Apoi, pentru perioa-
da de maturitate, capodopera 
simezei este fără doar și poate 
Impression, Soleil Levant (1872), 
lucrare al cărei titlu a inspirat 
denumirea grupării de pictori 
din care făcea parte Monet 
și ulterior, a întregului curent 
impresionist. Tot în această 
etapă a expunerii pot fi admi-
rate și celebrele serii de lucrări 
Cathédrale de Rouen (1892/96) 
și Clădirea Parlamentului 
(1900/01). Finalul se constituie 
din dragele sale nymphéas, pic-
tate în grădina de la Giverny, 
dispuse într-un mod asemănă-
tor pânzelor aflate la Musée de 
l’Orangerie, aflat în apropiere. 
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Revenind la Impression, Soleil 
Levant, tabloul acesta a făcut par-
te din prada unui grup de cinci 
bărbați mascați, care l-au sustras 
din muzeu într-o zi de duminică, 
în octombrie 1985, alături de alte 
nouă tablouri impresioniste. Din 
fericire pentru toți iubitorii de 
artă, a fost recuperat după cinci 
ani de la Shuinichi Fujikuma, 
membru al Yakuza, acesta fiind 
cel care s-a aflat în spatele ope-
rațiunii. Opera lui Monet a fost 
repusă astfel în expunere.
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Műcsarnok
(Hală de Artă din Budapesta)
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Budapesta este o capitală europeană 
cu o îndelungată istorie culturală și 
o înfloritoare scenă a artei contem-
porane. Faptul acesta este surprins 
foarte bine de Műcsarnok (în limba 
maghiară, însemnând hală de artă), 
deși, judecând după grandoarea 
frontonului și a coloanelor care îi 
decorează intrarea, pare mai degrabă 
un templu închinat artei (fondat în 
1877, la cererea Asociației Naționale 
a Artelor din Ungaria). Inițial, hala de 
artă a fost adăpostită de un imobil de 
pe Andrássy Utca, ce servește actual-
mente Művészeti Egyetem (Universită-
ții de Arte Plastice), Műcsarnok fiind, 
în fapt, o instituție auxiliară a Magyar 
Művészeti Akadémia (Academia Unga-
ră de Artă).

În momentul de față, edificiul în care func-
ționează este situat vizavi de Muzeul de 
Arte. Clădirea istorică a fost realizată în stil 
neoclasic de arhitecții Albert Schickedanz 
(1846-1915) și Fülöp Ferenc Herzog (1860-
1925). Elementul dominant al fațadei prin-
cipale este reprezentat de timpanul decorat 
cu un mozaic fin, care îl înfățișează pe Szent 
István (Sfântul Ștefan), protectorul artelor și 
al creatorilor de artă. După ce a fost finalizată 
în 1896, asupra clădirii s-a mai intervenit abia 
după un secol, cu ocazia renovării. 
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Műcsarnok este una dintre instituțiile-cheie cu profil artistic de pe 
teritoriul Ungariei. Spațiul său este utilizat exclusiv pentru expoziții 
temporare ale unor artiști autohtoni și internaționali (mulți prove-
nind din statele învecinate ori din restul Europei), muzeul neavând 
o colecție de sine stătătoare. Prin evenimentele pe care le desfă-
șoară, muzeul urmărește să aducă în fața publicului tendințele și 
fenomenele artistice contemporane. În același timp, dorește să fur-
nizeze inspirație și idei proaspete pentru cei care activează în orice 
fel în acest domeniu. De aceea, Műcsarnok organizează ateliere și 
conferințe (unele chiar la nivel academic) care să vină în sprijinul 
tinerilor, stimulând dezvoltarea unui dialog constructiv și facilitân-
du-le schimbul de experiențe provenite din diverse forme de artă. 
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Programul expozițional 
anual cuprinde între 
cinci și șase expoziții a 
căror tematică se poate 
dovedi surprinzător 
de inovatoare pentru 
această zonă din centrul 
și estul Europei: Luc 
Tuymans – Retrospective 
(2007), Thomas Ruff – 
Retrospective (2008), Mi 
Vida – Heaven and Hell 
– The MUSAC’s collection 
in Budapest – Markus 
Schinwald (2010).

În muzeu se găsesc și o 
bibliotecă, o librărie și o 
cafenea, însă tot Műcsar-
nok administrează și Ernst 
Múzeum, fondat de iubi-
torul de artă Ernst Lajos 
(1872-1937), un spațiu care 
de la bun început a avut 
un scop educativ, fiind un 
loc în care oamenii simpli 
și doritori să înțeleagă arta 
și istoria ei să o poată face 
sub supravegherea unor 
specialiști. În prezent, Ernst 
Múzeum urmărește obiecti-
vele instituției-mamă, fiind 
o extensie a proiectelor pe 
care aceasta le dezvoltă.
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Munch Museet
(Muzeul Munch)
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Clădirea din stâlpi de oțel, panouri de sticlă 
și lespezi de piatră, rod al vestiților arhitecți 
norvegieni Gunnar Fougner (1911/95) și Einar 
Myklebust (n. 1922), a fost ridicată în zona 
Tøyen din sud-estul orașului Oslo, cunoscută 
drept cartierul muncitorilor, al „oamenilor vii” 
care l-au fascinat pe artist în copilărie. 

În 1946, la nu-
mai doi ani de la 
moartea lui Edvard 
Munch (1863-1944), 
autoritățile locale 
din Oslo au decis 
construirea unui 
muzeu care să îi 
poarte numele. Însă 
au mai fost necesari 
încă 17 ani pentru 
ca proiectul să fie 
înfăptuit. Finanțat 
din profiturile cine-
matografelor orașu-
lui, Munch Museet 
și-a deschis porțile 
în data de 29 mai 
1963, la fix pentru a 
celebra centenarul 
nașterii artistului. 



Adăpostind cel mai mare fond de artă semnată de Munch, muzeul 
este nevoit să își schimbe periodic expunerea, arătând publicu-
lui varietatea stilistică a operelor realizate de pictor de-a lungul 
întregii sale cariere plastice. Cu toate acestea, o caracteristică este 
comună tuturor creațiilor lui Munch – intensitatea pătrunzătoare, 
exprimată prin neliniște interioară, teamă și tulburare, întrucât lu-
crările artistului sunt oglindiri ale abisului din sufletul său, expresii 
grafice ale fricii de viață în sine. Astfel, simeza le oferă vizitatorilor 
o artă alcătuită din studii psihologice, printre cele mai cunoscute 
fiind: Țipătul (1910), Anxietate (1894), Pubertate (1895), Vampirul 
(1895), Noapte de vară (1896), Dansul vieții (1899/00), Noapte înste-
lată (1922/24) și Copilul bolnav (1925). 

207

Constând în principal din 
donația lui Munch către 
municipalitatea orașului – 
obiecte de artă (1 100 de 
picturi, 4 500 de desene și 
acuarele, 18 000 de lucrări 
de grafică, 6 sculpturi, 
xilogravuri și litografii), pre-
cum și documente (2 250 
de cărți, sute de fotografii, 
carnete cu notițe) și instru-
mente de lucru (tuburi de 
vopsea, pensule și palete 
din lemn) –, la care s-au 
adăugat obiectele donate 
de sora sa, Inger Munch 
(1868-1952), și anume 
câteva lucrări, dar mai ales 
o foarte mare parte din 
corespondența artistului, 
colecția muzeală prezintă 
o imagine completă a lui 
Munch: omul, fratele, iu-
bitul, pictorul, gânditorul, 
bolnavul etc.
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O coincidență nefericită a făcut ca, la 
două decenii după ce muzeul a apărut 
pe lista locațiilor pentru filmul norvegian 
Men Olsenbanden var ikke død (din 1984), 
despre o bandă de infractori, niște infrac-
tori chiar să pătrundă în muzeu și să fure 
capodoperele Țipătul și Madona (versiunea 
din 1893/94). Totuși ambele pânze au fost 
recuperate doi ani mai târziu, fiind restau-
rate și expuse din nou. 

Odată cu trecerea timpului, numărul vizitatorilor a crescut 
considerabil, astfel că, în mai 2013, s-a decis construirea 
unui nou Munch Museet în Bjørvika – zona portuară a orașu-
lui –, chiar lângă Operahuset. De acest proiect se vor ocupa 
spaniolii de la Herreros Arquitectos, care și-au propus să 
construiască un muzeu cu o suprafață de trei ori mai mare 
decât cea actuală, termenul de finalizare fiind în anul 2019.
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Národní galerie v Praze
(Galeria Națională din Praga)
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Národní Galerie este un complex 
muzeal din Praga, ce reunește 
cea mai mare colecție de artă 
din Republica Cehă. Colecția sa 
îmbelșugată este datorată pe 
de o parte donațiilor generoase 
și, pe de altă parte, achizițiilor 
iscusite făcute de curatori. Distri-
buită într-o serie de clădiri-cheie 
răsfirate în întregul oraș, cu 
stiluri arhitectonice în acord cu 
exponatele din interior, colecția 
se prezintă astfel: Kinský Palác 
(conține artă de origine asiatică), 
Šternberský Palác (spațiu dedicat 
artei și antichităților europene), 
Anežský Klášter – Abația Sfintei 
Agnes (deține artă medievală 
din Boemia și Europa Centra-
lă, din intervalul 1200-1550), 
Schwarzenberg Palác (acoperă 
arta de la Epoca Rudolfină până 
la Baroc), Veletržní Palác – Palatul 
de Comerț (păstrează tot ceea 
ce ține de artă și de meșteșuguri 
rafinate din secolele al XIX-lea 
și al XX-lea) și Salmovský Palác 
(în cadrul căruia se desfășoară 
expozițiile temporare).

Istoria Galeriei Naționale din Praga a început în secolul al XVIII-lea 
cu un grup de nobili și intelectuali care au dorit să îmbunătățească 
„gustul slab” – în viziunea lor – al populației locale. În acest sens, au 
înființat în 1796 o instituție intitulată Societatea Patriotică a Prie-
tenilor Artei. Prin aceasta s-au constituit Academia de Arte Plasti-
ce (1800) și Galeria de Pictură a societății – ce avea lucrări create 
înainte de secolul al XVIII-lea –, prototipul inițial al Národní Galerie 
de astăzi. Abia odată cu inaugurarea Galeriei Moderne, în timpul 
Împăratului František Josef I (1848-1916), au intrat în colecție și 
lucrări contemporane (în prezent, artă din secolul al XIX-lea). În 
1885 a fost fondat și Muzeul de Arte Decorative, ca răspuns la niște 
acțiuni similare petrecute în restul Europei. Vojtěch Lanna (1805-
1866) a fost cel mai darnic mecena al acestui muzeu. 
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Dintre clădirile amintite mai sus, Veletržní 
Palác se bucură de cel mai mare spațiu de 
expunere. Proiectată de Josef Fuchs (1912-
2005) și Oldřich Tyl (1884-1939) într-un stil ce 
combină simplitatea liniilor Bauhaus cu cele 
ale constructivismului rus, clădirea finalizată 
în 1928 surprinde prin luminozitatea plăcută 
din interior. După incendiul din 1947, când 
s-a pus inclusiv problema demolării ei, a 
fost salvată de arhitectul Miroslav Masák (n. 
1932), care a reconvertit-o în muzeu. 
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Traversând colecțiile tuturor palatelor care alcătuiesc 
galeria, vizitatorii au șansa de a vedea arta metamor-
fozându-se de la un secol la altul. În turul lor vor fi 
acompaniați atât de vechii maeștri, cât și de artiști 
consacrați, dar mai apropiați de epoca noastră. Se pot 
vedea și operele unora dintre cei mai talentați creatori 
autohtoni, inaccesibili în alte părți ale lumii: Bohumil 
Kubišta (1884-1918), Otto Gutfreund (1889-1927), 
Josef Gočár (1880-1945), Pavel Janák (1882-1956), Jiří 
Kolář (1914-2002) și Rudolf Fila (1932-2015). În ceea 
ce îi privește pe restul, nu ar trebui ratate operele 
următoare: Sărbătoarea Rozariului (1506), realizată 
de Albrecht Dürer (1471-1528); Izgonirea din Grădina 
Edenului (1620), de Peter Paul Rubens (1577-1640); 
Cărturar la studiu (1634), de Rembrandt van Rijn 
(1606/69); Îndrăgostiții (1875) pictați de Auguste Re-
noir (1841-1919); Autoportret (1890), de Henri Rous-
seau (1844-1910); Bună ziua, domnule Gauguin (1889), 
de Paul Gauguin (1848-1903); Autoportret (1907), de 
Pablo Picasso (1881-1973); Slovanská epopej – Epopeea 
Slavă (1910-1928), compusă din 20 de pânze elaborate 
de Alphonse Mucha (1860-1939); Amorpha – Fugă în 
două culori (1912), ce reprezintă prima lucrare nonfi-
gurativă pictată de František Kupka (1871-1957) și cea 
mai cunoscută pictură din întreaga colecție muzeală, 
Fecioara (1913), semnată de Gustav Klimt (1862-1918). 
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Musée d’Orsay
(Muzeul d’Orsay)
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Situat în centrul Parisului, pe 
malul opus față de Le Jardin des 
Tuileries, Muzeul d’Orsay și-a gă-
sit locul în interiorul fostei Gare 
d’Orsay, vechiul punct terminus 
al trenurilor care soseau din-
spre orașul Orléans. Ridicată, la 
rândul ei, pe locul unde odini-
oară se afla Palais d’Orsay, de 
arhitectul Victor Laloux (1850-
1937), gara a fost inaugurată în 
data de 14 iulie 1900, ca parte 
integrată a Expoziției Universale. 
După 1939 a devenit dificil de 
uzat, întrucât platformele sale 
rămăseseră prea scurte pen-
tru noile modele de trenuri. În 
timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, gara a servit ca centru 
de expediere și de primire a 
prizonierilor, îndeplinind de-a 
lungul timpului și funcția de 
cinematograf, Procesul (1962) 
lui Orson Welles (1915/85) fiind 
unul dintre filmele care au 
rulat aici. 
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În 1977, Direction des Musées de France a decis transformarea clădi-
rii în muzeu. Dintre cele șase propuneri primite a fost ales proiectul 
grupului ACT, format din Renaud Bardon, Pierre Colboc și Jean-
Paul Philippon. Actuala structură a Musée d’Orsay a fost reliefată 
prin ajustarea arhitecturii originale în conformitate cu noua sa 
destinație, în timp ce de organizarea spațiilor interne s-a ocupat 
arhitecta italiană Gae Aulenti (1927-2012). Astfel, pe 9 decembrie 
1986, lista instituțiilor muzeale pariziene s-a mărit odată cu des-
chiderea oficială a muzeului de artă menit să facă tranziția dintre 
somptuosul Luvru și Musée National d’Art Moderne, aflat în Centre 
Georges-Pompidou. Desfășurat pe trei niveluri, traseul expozițional 
oferă o viziune globală asupra artei occidentale, începând cu 1848 
și încheind cu 1914, trecând prin academism, realism, simbolism, 
impresionism, pointilism, fovism, primitivism și cubism. Totuși mu-
zeul este recunoscut pentru extraordinara sa îmbinare de lucrări 
aparținând pictorilor impresioniști și postimpresioniști, considerată 
cea mai amplă și mai completă din întreaga lume.
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Dată fiind bogăția colecției muzeale, 
misiunea de a realiza o enumerare 
a capodoperelor este una compli-
cată. Cu toate acestea, o vizită la 
Musée d’Orsay nu poate fi conside-
rată completă fără a vedea: Atelierul 
artistului (1854/55) și Originea lumii 
(1866), elaborate de Gustave Courbet 
(1819/77); Dejunul pe iarbă (1863) și 
Olympia (1863), de Édouard Manet 
(1832/83); Femei în grădină (1866) și 
Gara Saint-Lazare (1877), pictate de 
Claude Monet (1840-1926); Rașche-
tarii de parchet (1875) ai lui Gustave 
Caillebotte (1848/94); Bal la Mou-
lin de la Galette (1876), realizat de 
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919); 
Băutorii de absint (1876) și Steaua sau 
Dansatoare pe scenă (1877), făcute 
de Edgar Degas (1834-1917); Noapte 
înstelată peste Rhône (1888), picta-
tă de Vincent van Gogh (1853/90); 
Circul (1891) lui Georges Seurat 
(1859/91); Femei din Tahiti pe plajă 
(1891), de Paul Gauguin (1848-1903); 
Jucătorii de cărți (1894/95) și, nu în 
ultimul rând, Natură mortă cu mere și 
portocale (1895/00), realizate de Paul 
Cézanne (1839-1906).

În ultimii ani, muzeul a fost, fără 
intenția administratorilor, spațiul de 
desfășurare a două happening-uri 
susținute de artista performativă De-
borah de Robertis (n. 1984), care s-a 
postat nud timp de câteva minute în 
fața a două lucrări amintite mai sus, 
respectiv în fața tabloului Originea 
lumii (în 2014) și în fața lucrării Olym-
pia (în 2016). De Robertis a susținut 
că și-a folosit trupul pentru a le oferi 
o „încarnare” femeilor care au ser-
vit de-a lungul timpului ca modele 
pentru nenumărați pictori. Mai mult, 
prin afișarea nudității sale în public, 
ea nu a făcut altceva decât să șoche-
ze pivitorii într-un mod asemănător 
lucrărilor celor doi pictori, la vremea 
la care pânzele au fost atârnate în 
public pentru prima dată.
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Museu Picasso
(Muzeul Picasso)
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Museu Picasso s-a născut în mintea lui 
Jaume Sabartés (1881-1968), asistentul 
și, mai cu seamă, unul dintre compani-
onii de cursă lungă ai lui Pablo Picasso 
(1881-1973). Colecția inițială a constat 
în cele 574 de lucrări donate de Sabar-
tés în acest scop. Evident, protagonistul 
muzeului a adus, la rândul lui, un aport 
considerabil acestei colecții, prin do-
națiile însemnate pe care le-a făcut cu 
ocazia respectivă. 
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Astfel, la 9 martie 1963 s-a deschis primul muzeu dedicat în între-
gime lui Picasso și singurul care a luat ființă în timpul vieții sale, 
găzduit de cinci palate medievale, aflate în vecinătate pe Carrer 
de Montcada, în centrul Barcelonei: Palau Aguilar, Palau Baró de 
Castellet, Palau Meca, Palau Finestres, precum și Casa Mauri. Clădirile 
deosebit de elegante au un aspect similar la exterior, reprezentând 
foarte bune exemple de arhitectură gotică civilă din Catalonia.
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Geniul artistului, unul 
dintre cei mai influenți 
pe care i-a cunoscut 
secolul al XX-lea, este 
revelat de-a lungul celor 
4 250 de piese ale colec-
ției permanente (rearan-
jate în anul 2003, apoi 
în 2008). Majoritatea 
lucrărilor expuse datea-
ză din anii 1890-1917, 
astfel încât vizitatorii 
pot face o incursiune 
în perioada de început 
a carierei lui Picasso, 
urmărindu-i dezvol-
tarea stilului pictural 
și a ideilor, înțelegând 
totodată povestea de 
dragoste înfiripată între 
artist și orașul Barcelo-
na. De altfel, acesta este 
și motivul pentru care 
muzeul a fost plasat aici 
și nu în Málaga, orașul 
natal al pictorului. 

Organizarea colecției muzeale ur-
mează trei direcții principale: pic-
turi și desene, gravuri și, nu în ulti-
mul rând, ceramică. Acestea sunt 
aranjate cronologic într-o serie de 
intervale -– primii ani, perioada de 
pregătire (pe care a desfășurat-o 
la Escola de Belles Arts de la Llotja), 
Perioada Albastră și o mostră din 
stilul abordat la senectute, vizibil 
în extraordinara serie de variațiuni 
după Las Meninas (1957), donată 
de însuși Picasso, după moartea 
lui Sabartés. Expunerea se încheie 
cu 41 de piese (gravuri, linogravuri 
și o superbă colecție de obiecte 
modelate din ceramică), donate 
de văduva artistului, Jacqueline 
Roque (1927/86) în 1982. Mai sunt 
expuse și câteva ilustrații realizate 
de Picasso pentru diverse proiecte 
editoriale, precum Metamorfozele 
lui Ovidiu, donate de Salvador 
Dalí. Printre cele mai importante 
tablouri care pot fi văzute se află 
Bărbat cu beretă (1895), Prima 
Comuniune (1896), Portretul mă-
tușii Pepa (1896), Știință și caritate 
(1897) și Divanul japonez (1901).
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În afara expozițiilor temporare 
dedicate lui Picasso, muzeul 
organizează și unele menite să 
ilustreze relațiile dintre Picasso 
și alți artiști (așa cum a fost 
Picasso Looks at Degas, din anul 
2010, sau Post-Picasso: Contem-
porary Reactions, în 2014, care a 
reunit 58 de lucrări a 41 de ar-
tiști contemporani din întreaga 
lume). De asemenea, din timp 
în timp, muzeul are plăcerea 
de a fi gazda unor seminarii și 
lecturi publice pe subiecte de 
mare interes pentru cei speciali-
zați în arta lui Pablo Picasso.
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Centre Georges-Pompidou
(Centrul Cultural „Georges-Pompidou”)
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Înființat la inițiativa 
președintelui Georges 
Pompidou (1911/74), 
care a organizat în 
sensul acesta un 
concurs în anul 1969, 
instituția și-a deschis 
ușile abia 8 ani mai 
târziu, la 31 ianuarie 
1977. Dintre cele 681 
de aplicații, învingă-
tor a fost proiectul 
propus de echipa 
anglo-italiană formată 
din arhitecții Richard 
Rogers, Renzo Piano și 
Gianfranco Franchini. 

Centre Georges-Pompidou este o instituție 
culturală originală, dedicată diverselor forme 
de artă modernă și contemporană. Situat în 
inima Parisului, în cartierul Beaubourg, cen-
trul reunește Musée National d’Art Moderne, 
Bibliothèque publique d’information, IRCAM 
(abrevierea de la Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique) și Centre 
de Création Industrielle, alături de care se mai 
află galerii de expunere temporară, săli de 
spectacole și de cinema, săli pentru copii, o 
cafenea și un magazin de suvenire. 



238 239

Cu aspectul său futuristic, construcția a fost percepută asemenea 
unui miracol al ingeniozității arhitectonice, cu o formă de prismă 
transparentă, destinată să permită zilnic accesul a 8 000 de vizita-
tori. Elementele de structură ale exteriorului îi lasă la vedere com-
ponentele tehnice, respectiv scheletul metalic (format din stâlpi de 
susținere, rampe, balustrade și cercevele) și utilitățile, dintre care 
unele au fost îmbrăcate în tuburi de PVC, supuse unui cod al cu-
lorilor, după cum urmează: alb pentru ventilație, gri pentru trepte, 
scări rulante și lifturi, albastru pentru sistemul de încălzire, galben 
și portocaliu pentru componentele electrice, verde pentru țevile de 
apă curentă, apă reziduală și instalația de control a incendiilor, iar 
roșu pentru căile de acces și elementele de siguranță ale clădirii. 

Etajele 4 și 5 aparțin Musée National d’Art Moderne. Aici, lucrările 
de artă sunt expuse în două secțiuni separate firesc de criteriul 
cronologic: perioada modernă (din 1905 până la 1960) – Picasso, 
Duchamp, Kandinsky, Georgia O’Keeffe, Matisse, Chagall, Mondrian, 
Oppenheim, De Chirico, Dubuffet etc. – și perioada contemporană 
(din 1960 către zilele noastre) – Andy Warhol, Yves Klein, Joseph 
Beuys, Sol LeWitt, John Cage, Alain Jacquet, Yoko Ono, Gerhard 
Richter, Yayoi Kusama, Anish Kapoor, Takashi Murakami, Cindy Sher-
man, Yan Pei-Ming, Jeff Koons etc. Pe lângă colecția permanentă, la 
etajul 6 se organizează anual expoziții de mare amploare, de regulă 
retrospective, dedicate unor personalități culturale de excepție, câ-
teva exemple fiind: Wassily Kandinsky (în 1984), Brâncuși (în 1996), 
Picasso (în 2000), Jean Cocteau (în 2003), Samuel Beckett (în 2007), 
Louise Bourgeois (în 2008), Erro (în 2010), Henri Cartier Bresson (în 
2014) și Walker Evans (în 2017). Tot de Musée National d’Art Moderne 
ține și Bibliothèque Kandinsky, fondată în anul 2002, care conține 
surse de informații despre 5 000 de artiști, designeri și arhitecți. 
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În exterior, curtea din fața centrului este scena unei activi-
tăți necontenite. Arlechini, mimi, magicieni și trubaduri își 
prezintă zilnic numerele oamenilor care stau la cozi. Însă, 
dacă vizitatorii preferă liniștea, pot să privească La Fon-
taine Stravinsky, creată în anul 1983 de artiștii Jean Tingue-
ly (1925/91) și Niki de Saint Phalle (1930-2002), ce conține 
o grupare de 16 sculpturi negre și colorate, inspirate de 
ariile compozitorului Igor Stravinsky (1882-1971). Tot aici 
se află și instalația mobilă de 7,6 metri a lui Alexander 
Calder (1898-1976), intitulată Horizontal (1974). 
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De neratat și aflată la doar 
câțiva pași distanță se află 
o recompunere a atelierului 
sculptorului Constantin Brân-
cuși (1876-1957), realizată de 
arhitectul italian Renzo Piano 
(n. 1937). Cele patru camere 
ale atelierului surprind operele 
și instrumentele de lucru așa 
cum au fost lăsate de artist, 
întrucât Brâncuși credea în 
importanța crucială a distanțe-
lor dintre obicte. Cumulând un 
total de 2 571 de piese, dintre 
care 137 sunt sculpturi, spațiul 
nu pare încărcat, ci unitar.
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Museo del Prado 
(Muzeul Prado)
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Museo del Prado (denumire provenită de la Prado de San 
Jerónimo, prado însemnând pajiște în limba spaniolă) 
este amplasat într-o clădire construită de arhitectul 
Juan de Villanueva (1739-1811). La data inaugurării – 17 
noiembrie 1819 –, oficiată de Regele Ferdinand al VII-lea 
(1784-1833), colecția cuprindea 311 picturi, acestea 
fiind menționate în primul catalog publicat din istoria 
muzeului. Această nestemată a coroanei reflectă gustul 
estetic al unei întregi dinastii de suverani spanioli care, 
aflați sub vraja de neînlăturat a artei, au cumpărat și 
comandat lucrările celor mai renumiți artiști ai epocii 
lor, îmbogățind colecția de-a lungul timpului. Cu toate 
acestea, prima extindere a muzeului a avut loc abia în 
1918, în timp ce ultima este în plină desfășurare, Salón 
de Reinos urmând să fie finalizat în cursul lui 2019.

În cele 100 de săli cu care 
se mândrește El Prado se 
găsește un vast ansam-
blu de pictură europeană 
și, mai ales, cel mai im-
portant fond de pictură 
spaniolă din lume. Cu 
toate că cele peste 8 600 
de pânze reprezintă baza 
colecției, muzeul deține 
și un număr impresio-
nant de desene (8 200), 
afișe (4 800), obiecte de 
artă decorativă, sculpturi 
și documente istorice. 
Exponatele sunt aranjate 
după criteriul naționali-
tății sau, în cazul marilor 
pictori de origine spani-
olă, în funcție de artist, 
sunt departajate pe 
diferite perioade.
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Fascinanta plimbare prin muzeu începe 
cu lucrări ce datează din secolul al XI-lea, 
respectiv mozaicurile din Ermita de San 
Baudelio de Berlanga, făcând ușor trecerea 
către Gotic și Renaștere, unde pot fi admirați 
Bartolomé Bermejo, Pedro Berruguete, Juan 
de Juanes și Luis de Morales. Urmează Epoca 
de Aur a picturii spaniole, cu spectaculoasele 
opere semnate de Diego Velázquez, Francis-
co de Zurbarán și Esteban Murillo. Secolul al 
XVII-lea expune un reprezentat de seamă – 
Francisco José de Goya, iar deznodământul 
este constituit de sălile dedicate pictorilor 
din secolul al XIX-lea: Mariano Fortuny, Fede-
rico și Raimundo Madrazo, Joaquín Sorolla. 
Vizitatorii vor observa că maeștrii italieni și 
cei flamanzi ocupă o poziție privilegiată în 
colecția muzeului, prin exponenți precum 
Fra Angelico, Botticelli, Rafael, Tizian, Vero-
nese, Caravaggio și Guido Reni de o parte 
și Van der Weyden, Bosch (favoritul Regelui 
Filip al II-lea) și Rubens, de partea cealaltă. 
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Printre cele mai cunoscute opere care pot fi privite aici se 
numără: Buna vestire (1430/32), semnată de Fra Angelico 
(1395-1455); Autoportret (1498), cel de maturitate, al lui 
Albrecht Dürer (1471-1528); Grădina desfătărilor pământești 
(1515), de Hieronymus Bosch (1450-1516); Carol Quintul la 
Mülhberg (1548), pictat de Tizian (1490-1576) și vestitele La 
maja vestida și La maja desnuda (1797-1800), realizate de 
Francisco de Goya (1746-1828). Deasupra lor tronează Las 
Meninas (1656), capodopera absolută a lui Diego Velázquez 
(1599-1660), ce exercită și astăzi o intensă putere de atrac-
ție asupra celor care își îndreaptă privirea asupra pânzei. 
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Un amănunt demn de atenție 
din istoricul lui El Prado stă în 
scurta perioadă (1936/39) în 
care unul dintre cei mai influenți 
artiști ai secolului al XX-lea s-a 
aflat la conducerea instituției: 
Pablo Picasso (1881-1973). Poa-
te din acest motiv nu e de mira-
re că, în ciuda caracterului con-
trar direcției estetice generale a 
muzeului, Guernica (1937) și-a 
găsit locul pe simeză între 1981 
și 1992, acolo unde pictorul a 
considerat că trebuie expusă. 
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Музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина

(Muzeul Pușkin)
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Muzeul a fost fondat prin eforturile depuse de Ivan Țvetaev (1847-
1913), profesor de filologie clasică și istoric de artă la Universitatea 
din Moscova, cel care a finanțat construcția (începută la data de 17 
august 1898) din fondurile particulare strânse. Acesta l-a desemnat 
pe Roman J. Klein (1858-1924), cel mai renumit arhitect al Mosco-
vei la vremea aceea, să creioneze proiectul clădirii muzeului, pe 
care îl vedea destinat în primul rând studiului academic. Apoi, în 
1937, muzeul și-a schimbat numele, devenind Muzeul Aleksandr 
Sergheevici Pușkin, în onoarea marelui poet rus (1799-1837), răpus 
într-un duel din dragoste, cu exact un veac înainte, deși trebuie 
spus că nu există o legătură directă între cel cunoscut astăzi drept 
fondatorul literaturii ruse moderne și muzeul în sine. 

Inaugurat prin ceremonia ținută 
la 31 mai 1912 ca Muzeul de Arte 
Frumoase Alexandru al III-lea, cea 
mai mare instituție muzeală de artă 
europeană din capitala Rusiei conți-
ne, în prezent, mai bine de 700 000 
de exponate – picturi, sculpturi, 
desene, artă aplicată, antichități 
și vestigii arheologice din culturi 
diverse, precum și o serie de obiecte 
numismatice, toate acestea fiind 
dispuse de-a lungul a două niveluri. 
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Parterul prezintă antichi-
tățile și galeria de pictură 
europeană veche. Între 
pictorii de aici pot fi văzuți 
italienii Sandro Botticelli, 
Pegugino, Bronzino, Vero-
nese, Tiepolo și Francesco 
Guardi. Sunt prezenți și 
reprezentanți ai Spaniei: 
Velázquez și Francisco de 
Zurbarán, alături de fla-
manzii Cranach cel Bătrân 
și Rubens. Urmează france-
zii Lorrain, Poussin, Wat-
teau, Fragonard, Boucher, 
Jacques-Louis David, Corot 
și Courbet. La etaj se gă-
sesc lucrările artiștilor im-
presioniști (Monet, Degas, 
Renoir, Pissarro, Sisley) și 
postimpresioniști (Cézan-
ne, Gauguin, Vincent van 
Gogh), precum și cele ale 
moderniștilor (Picasso, 
Kandinsky, Matisse, Lèger).

Iată și o selecție a capodo-
perelor care pot fi admirate 
aici: Buna vestire (1495-
1500), de Sandro Botticelli 
(1445-1510); Bacchanalia 
(1615), pictată de Rubens 
(1577-1640); Hercule și 
Omphale (1758), imagi-
nați de François Boucher 
(1703/70); Fecioara Ma-
ria și anafura (1841), de 
Jean-Auguste Dominique 
Ingres (1780-1867); Mic de-
jun pe iarbă (1866), elabo-
rat de Claude Monet (1840-
1926); Balerine în rochii 
albastre (1898), semnat de 
Edgar Degas (1834-1917); 
Piersici și pere (1890/94), de 
Paul Cézanne (1839-1906); 
Cafenea de noapte în Arles 
(1888), de Paul Gauguin 
(1848-1903); Acrobatul și 
tânăra echilibristă (1905), 
realizat de Pablo Picasso 
(1881-1973) și Atelierul roz 
(1911), în viziunea lui Henri 
Matisse (1869-1954).
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Muzeul pune la dispoziția publicului 
și extraordinara descoperire a arheo-
logului caracterizat de un optimism 
debordant și un entuziasm nemăsurat 
Heinrich Schliemann (1822/90), și 
anume Comoara lui Priam (după nu-
mele legendarului rege troian, menți-
onat în Iliada lui Homer), alcătuită din 
aproximativ 8 830 de piese din metale 
prețioase (în principal vase, bijuterii și 
arme), extrase din săpăturile pe care 
le-a efectuat în vestul Anatoliei, acolo 
unde, tradiția spune, s-ar fi găsit ceta-
tea Troia. Deși comoara a fost expusă 
la Muzeul Regal din Berlin, în 1945, Ar-
mata Roșie a strămutat-o pe teritoriul 
U.R.S.S., unde a rămas ascunsă până 
în anul 1997, când a fost expusă în 
muzeu. Nu se știe dacă va fi restituită 
Germaniei sau Turciei (din pământu-
rile căreia a fost extrasă), întrucât au-
toritățile rusești o consideră pradă de 
război. În plus, aceleași autorități cred 
că aceasta reprezintă o compensație 
pentru jafurile din muzeele rusești, 
făcute de naziști.
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Museo Reina Sofía
 (Muzeul Național Regina Sofía)
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Deschis oficial la 10 
septembrie 1992 de 
aceea al cărei nume îl 
poartă – Regina Sofía (n. 
1938) – muzeul include 
o selecție extraordi-
nară de artiști spanioli 
ai secolului al XX-lea, 
dintre care se remarcă 
celebrii maeștri ai artei 
moderne Pablo Picasso 
(1881-1973) și Salvador 
Dalí (1904/89), ale căror 
opere reprezintă atracți-
ile principale, respectiv 
Guernica (1937), operă a 
celui dintâi (cu schițele 
sale preparatorii din sala 
206), și El gran mastur-
bador (1929), semnat de 
către Dalí.



Astfel, muzeul deține lucrări impresionante atribuite 
lui Juan Gris (1887-1927), Joan Miró (1893-1983) și 
Eduardo Chillida (1924-2002), oferind în egală mă-
sură posibilitatea de a descoperi și artiști mai puțin 
cunoscuți, precum Federico García Lorca (1898-
1936), José Gutiérrez Solana (1886-1945), Benjamín 
Palencia (1894-1980), Eusebio Sempere (1923/85), 
Jorge Oteiza (1908-2003), Pablo Palazuelo (1916-
2007) și Antoni Tàpies (1923-2012). De asemenea, 
în colecția de la El Reina vizitatorii pot regăsi într-o 
oarecare măsură și opere elaborate de artiști interna-
ționali, precum italianul Lucio Fontana (1899-1968), 
britanicii Henry Moore (1898-1986), Francis Bacon 
(1909/92) și Damien Hirst (n. 1965), americanii Mark 
Rothko (1903/70), Clyfford Still (1904/80) și Richard 
Serra (n.1939), francezul Yves Klein (1928/62).
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Clădirea instituției, datând din secolul 
al XVIII-lea, cunoscută drept clădirea 
Sabatini (după numele arhitectului 
italian care a proiectat-o), a funcțio-
nat ca prim spital general din Madrid. 
La distanță de două secole, structura 
inițială a edificiului a cunoscut o 
succesiune intensivă de lucrări de 
extensie, desfășurate sub îndruma-
rea arhitectului de origine franceză 
Jean Nouvel (n. 1945) și finalizate în 
octombrie 2005 prin ample spații 
destinate expozițiilor temporare, un 
auditorium, o bibliotecă și un bistro, 
dispuse în jurul unei ingenioase gră-
dini interioare acoperite. 
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Ca un amănunt de interes pentru iubi-
torii cinematografiei, spațiul impozant 
al instituției nu i-a lăsat indiferenți nici 
pe artiștii peliculei, Reina Sofía figurând 
în lista de locații ale producției spani-
ole cu buget redus Noviembre (2003) 
și al lungmetrajului filosofic The Limits 
of Control, regizat de Jim Jarmusch (n. 
1953) în 2009.
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Cele 18 000 de piese din alcătuirea colecției muzeale 
(ce îmbină toate curentele artistice majore: cubism, su-
prarealism, expresionism abstract, artă pop, minima-
lism, artă conceptuală etc.) au fost organizate recent 
în trei categorii: (1) 1900-1945: The irruption of the 20th 
century – categorie ce prezintă avangardele artistice 
de la început de secol XX; (2) 1945-1968: Is the war 
over? Art in a divided world – unde sunt surprinse trans-
formările din lumea artei după cel de-al Doilea Război 
Mondial, în climatul geopolitic împărțit între SUA și 
U.R.S.S. și (3) 1962-1982: From revolt to Postmodernity – 
în care, printre altele, sunt puse în discuție probleme 
politice, diverse aspecte economice, curentul feminist 
și expansiunea culturii de masă. 
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Rijksmuseum
 (Muzeul Regal din Amsterdam)
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Rijksmuseum reprezintă principala instituție muzeală a Olandei 
și este dedicată artei, istoriei și tehnicii. Muzeul a fost fondat de 
guvernul Republicii Batave în 1798, la insistențele Ministrului de 
Finanțe Isaac Gogel (1765-1821). Astfel, în 1800, și-a deschis porțile 
Nationale Kunst-Galerij, precursorul muzeului actual, dar, spre 
deosebire de Rijksmuseum, era situat în Huis ten Bosch, la Haga. 
Opt ani mai târziu, Louis Bonaparte (1778-1846), fratele împăratu-

lui Franței, a luat hotărârea de a muta instituția la Amsterdam. Cu 
această ocazie, De Nachtwacht (1642), perla actualei simeze, a in-
trat în colecția muzeului. În timp, spațiul a devenit insuficient, astfel 
că, în 1876, Petrus J.H. Cuypers (1827-1921) a câștigat concursul de 
proiecte pentru clădirea unui muzeu nou. Propunerea sa – un edi-
ficiu cu alură de fortăreață, ce îmbină stilul neogotic cu arhitectura 
neorenascentistă – a fost deschisă publicului în 1885.
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Cu toate că a fost anexa-
tă încă din 1890, Philips 
Wing a fost renovată abia 
în 2013, iar reinaugurarea 
ei a fost unul dintre ulti-
mele evenimente la care 
a participat Regina Bea-
trix (n. 1938) înainte să 
abdice. Philips Wing, care 
este unul dintre cele mai 
vechi spații folosite pen-
tru expunerea fotografi-
ilor, servește, în prezent, 
ca galerie pentru expo-
zițiile temporare majore. 
În 2013 a fost redeschis și 
pavilonul asiatic (fapt de-
loc surprinzător, întrucât 
Olanda a fost și o mare 
putere colonială în Asia), 
restructurat de arhitecții 
de la Cruz y Ortiz. Tot 
atunci, grădina muzeului 
a trecut printr-un proces 
de reamenajare, găzdu-
ind acum expoziții cu 
diverse sculpturi mo-
derniste, desfășurate în 
perioada lunilor de vară. 
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În ceea ce privește colecția muzeului, aceasta conține mai mult de 
un milion de obiecte datând din Evul Mediu până în contempora-
neitate: picturi, desene, gravuri, sculpturi, arte decorative, manus-
crise anluminate etc. Piesele puse la dispoziția vizitatorilor pot fi 
sumarizate astfel: 8 000 de obiecte distribuite în 80 de săli, acope-
rind un interval de 800 de ani. Dintre acestea, 2 000 sunt picturi 
din Epoca de Aur a Olandei (secolul al XVII-lea), semnate de nume 
ca: Meindert Hobbema, Rembrandt, Johannes Vermeer, Jacob van 
Ruisdael, Frans Hals, Jan Steen, Pieter de Hooch și Gerard ter Borch. 
Pe lângă toți acești maeștri, dar venind dintr-un alt veac și cu alte 
concepții estetice, Vincent van Gogh (1853/90) reprezintă următo-
rul vârf de lance al artei olandeze, care poate fi văzut aici. 
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Dintre toate pânzele expuse la Rijksmuseum, se cuvine a fi privite 
cu o deosebită atenție: Petrecărețul (1627/28), pictat de Frans Hals 
(1582-1666); Rondul de noapte (1642), de Rembrandt (1606/69), 
tablou care a fost de trei ori victima unor acte de vandalism; Lebă-
da întărâtată (1650), operă a lui Jan Asselijn (1610/52); Toaleta de 
dimineață (1655/60), de Jan Steen; Lăptăreasa (1657/58), văzută de 
Johannes Vermeer (1632/75) și Moara la Wijk bij Duurstede (1670), 
de Jacob van Ruisdael (1628/82). 
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Rijksmuseum poate 
fi apreciat și pentru 
aplicația mobilă Rijks-
studio, un audio-ghid 
modern, care poate 
fi descărcat gratuit 
de vizitatori. Pe lângă 
informațiile esenți-
ale pe care le oferă 
acestora, aplicația 
funcționează și ca un 
fel de binoclu digital, 
înglobând un set de 
fotografii de înaltă 
rezoluție, ce prezintă 
obiectele reprezenta-
tive ale colecției, pen-
tru ca toate detaliile 
să poată fi observate 
cu atenție. 
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The Saatchi Gallery 
(Galeria Saatchi)
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Proprietar al unei imense agenții de publicitate, Charles Saatchi 
a deschis galeria pentru a-și expune public colecția. Filosofia de 
la care a pornit a fost aceea de a prezenta artiști și lucrări de artă 
contemporană care nu se regăseau în nicio altă galerie sau institu-
ție de profil din Marea Britanie. Alegând mulți artiști tineri, a căror 
muncă era departe de a fi cunoscută publicului sau pieței, galeria a 
funcționat ca rampă de lansare pentru multe dintre actualele staruri 
ale artei mondiale. Păstrându-și acest principiu, The Saatchi Gallery 
expune în continuare ceea ce e nou, interesant și puțin cunoscut în 
prezent, dar care ar putea să constituie în viitor arta unor nume de 
referință. Mai mult, prin intrarea gratuită oferită celor care îi calcă 
pragul, galeria încearcă să facă arta contemporană accesibilă pentru 
mase cât mai largi de oameni, eliminând bariera elitismului. 

The Saatchi Gallery din Londra a rămas cu denumirea de 
galerie, deși figurează în topul celor mai vizitate muzee 
de artă din lume, cu nu mai puțin de 1,5 milioane de 
vizitatori anual. Fondată de vizionarul, dar și capriciosul 
om de afaceri Charles Saatchi (n. 1943), în februarie 1985, 
pe Boundary Road, într-o fostă fabrică de vopsea, galeria 
a devenit foarte repede una dintre cele mai importante 
instituții culturale britanice.
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După câțiva ani s-a produs o schimbare de direcție, Saatchi devenind 
interesat de tânăra artă britanică – Young British Artists (YBAs). Astfel, 
colecționarul a vândut multe dintre lucrările de artă americană și a 
început să investească în această generație promițătoare. În 1990 a 
organizat o expoziție care îl avea în centru pe Damian Hirst (n. 1965) 
cu instalația A Thousand Years (1990). În 1991, a cumpărat o serie de 
lucrări semnate de Hirst și de Marc Quinn (n. 1964). Cu această oca-
zie, Saatchi i-a transformat în artiști vandabili, deschizându-le drumul 
unor cariere strălucite. În anul următor, galeria a fost gazda unei 
lucrări șocante, care va deveni emblematică – un rechin-tigru ce plu-
tește într-un acvariu umplut cu formaldehidă – intitulată The Physical 
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991). Galeria le 
va expune și pe Tracey Emin (n. 1963), cu instalația Everyone I Have 
Ever Slept With 1963-1995 (1995) și Sarah Lucas (1962).

Povestea colecției începe în anul 1969, când tână-
rul Saatchi (26 de ani) a achiziționat prima lucrare, 
o pictură realizată de artistul minimalist Sol LeWitt 
(1928-2007). Atras de arta pop americană, de expresi-
onismul abstract și de curentul minimalist, Saatchi s-a 
transformat rapid într-un colecționar avid. Printre nu-
mele pe care ajunsese să le dețină se numărau Andy 
Warhol, Donald Judd, Frank Stella, Dan Flavin, Brice 
Marden, Julian Schnabel, Richard Serra, Cy Twombly, 
Cindy Sherman, Carroll Dunham și Jeff Koons.
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Clădirea din 1801, care i-a 
aparținut Ducelui de York, a 
fost renovată, arhitecții trans-
formând cei 6 500 de metri 
pătrați interiori în 15 spații 
egale de expunere. Cu această 
suprafață imensă, The Saatchi 
Gallery este considerată azi 
singurul muzeu de artă con-
temporană cu intrare gratuită. 
În această etapă, proprietarul 
a devenit interesat de arta sa-
tirică și senzațională produsă 
în China, astfel că prezența în 
galerie a unor nume precum 
Zhang Huan, Li Songsong, 
Zhang Xiaogang, Sun Yuan și 
Peng Yu a ajuns să îi mire pe 
vizitatori. Totuși, simeza este 
schimbată des, astfel încât pu-
blicul să găsească mereu ceva 
nou și surprinzător de privit.

După o perioadă petrecută 
în sediul County Hall, în care 
Saatchi îi cumpără și îi expune 
pe Stella Vine, Ron Mueck, 
Sam Taylor-Johnson, Luc Tuy-
mans, Dana Schutz, Peter Doig 
și Matthias Weischer, galeria a 
fost mutată în actuala locație 
din Chelsea. 
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Serpentine Galleries 
(Galeriile Serpentine)
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Desemnând unele dintre cele mai îndrăgite destinații cultu-
rale ale Londrei, Serpentine Galleries au fost de fapt una sin-
gură. Înființată în mai 1970, The Serpentine Gallery, situată 
foarte aproape de Serpentine Lake (din Kensington Gar-
dens), de la care și-a luat numele, a primit ca sediu clădirea 
unui fost pavilion de ceai, ridicat aici de Sir James Grey West 
(1881-1951) la începutul anilor ’30. Cea de-a doua galerie, 
Serpentine Sackler Gallery, a fost deschisă abia în septembrie 
2013. Aflată în proximitate, Sackler Gallery îmbină arhitec-
tura neoclasică a unei vechi magazii de pulbere neagră 
(datând din anul 1805) cu eleganța structurii organice și 
transparente, realizată de Zaha Hadid Architects (ZHA). 

Fondate cu scopul de a promova artiștii contemporani, galeriile își 
invită oaspeții să exploreze lucrările propuse atât de tineri în curs 
de afirmare, cât și de nume mult aplaudate la nivel mondial. Henry 
Moore, Andy Warhol, Louise Bourgeois, Gerhard Richter, Jean-Mi-
chel Basquiat, Gustav Metzger, Yoko Ono, Rachel Whiteread, Anish 
Kapoor, Damien Hirst și Richard Prince sunt doar câțiva dintre cei 
mai cunoscuți foști expozanți. În istoricul de aproape o jumătate de 
secol, prin spațiile generoase ale galeriilor au trecut peste 2 250 de 
artiști, Serpentine devenind un punct important pe harta instituți-
ilor de profil. În prezent, atât expozițiile, cât și activitățile deschise 
publicului, programele educaționale și conferințele atrag anual 1,2 
milioane de vizitatori.
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Tot aici se poate vorbi și 
despre un frumos exemplu de 
sincretism între arte, căci Ser-
pentine Galleries sunt recunos-
cute pentru proiectul pe care 
îl desfășoară începând cu anul 
2000. De atunci, în fiecare vară 
sunt comandate câte unul sau 
mai multe pavilioane multi-
funcționale pentru grădină. 
Însă regulile stipulează că 
fiecare dintre aceste construc-
ții trebuie să aparțină unui ar-
hitect de top, care să nu aibă 
nicio altă realizare pe teritoriul 
Marii Britanii. Construcția pa-
vilioanelor se poate întinde pe 
durata a maximum șase luni, 
urmând ca, după finalizare, să 
rămână amplasate în perioada 
iunie-octombrie a fiecărui an.

Acest program ambițios s-a 
transformat într-o atracție 
a galeriilor, figurând în lista 
celor mai vizitate zece expozi-
ții de design și arhitectură din 
lume. Consultând o selecție 
a arhitecților care au expus 
până acum, nici nu e de 
mirare că lucrurile au evolu-
at astfel: în 2000, cea care a 
dat startul a fost Zaha Hadid 
(1950-2016); în 2003, pavilio-
nul a fost gândit de Oscar Nie-
meyer (1907-2012); în 2008 a 
venit rândul lui Frank Gehry 
(n. 1929); în 2010, al lui Jean 
Nouvel (n. 1945), iar în 2012, 
conceptul s-a împărțit între Ai 
Weiwei (n. 1957) și firma elve-
țiană de arhitectură Herzog & 
de Meuron. Ultimul pavilion a 
fost imaginat de Frida Esco-
bedo (n. 1979), cea mai tânără 
dintre arhitecții care au onorat 
proiectul până acum. Ea a 
creat un spațiu intim, în care 
lumina și aerul pot să circule 
în voie printre zidurile împleti-
te din țigle suprapuse. 
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S.M.A.K. – Stedelijk
Museum voor Actuele Kunst 

(Muzeul Municipal
de Artă Contemporană din Gent)
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S.M.A.K – Muzeul Municipal de Artă Contemporană al orașului Gent 
– are în spate o istorie complexă. La dispoziția publicului în actu-
ala locație din 7 mai 1999, într-o clădire în care fusese un cazinou, 
muzeul a funcționat mult timp în interiorul altei instituții dedicate 
artei – Museum of Fine Art, aflat chiar peste drum. 
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Muzeul Municipal de Artă Contemporană a luat fi-
ință în anul 1975, fiind primul muzeu de pe terito-
riul Belgiei destinat, în speță, artei contemporane. 
Funcția de director a fost ocupată timp de decenii 
de Jan Hoet (1936-2014), în timpul lui colecția 
permanentă îmbogățindu-se considerabil. Acesta 
a transformat muzeul într-un punct de atracție de 
calibru mondial. Problema principală, a spațiului 
redus aflat la dispoziție, respectiv câteva dintre 
camerele muzeului amintit, a condus la schițarea 
unei politici expoziționale de succes, elaborată în 
jurul evenimentelor cu caracter temporar limitat.

Colecția muzeului se concentrează asupra 
artiștilor belgieni de top și a conturării evo-
luției curentelor artistice internaționale din 
1945 până în zilele noastre, accentul căzând 
pe mișcările desemnate de cobra, pop art, 
minimalism și arte povera. Și astăzi, cele 
2 800 de lucrări se află într-o permanentă 
permutare, S.M.A.K. urmărind să creeze in-
teracțiune între acestea și obiectele prove-
nite din expozițiile tranzitorii. 
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Actualul director artistic al 
muzeului este Philippe Van Ca-
uteren (n. 1969), care menține 
și dezvoltă statutul neconven-
țional al instituției, prin încura-
jarea intensă a experimentării. 
De aceea S.M.A.K. se aliniază 
perfect trendurilor contempo-
rane, fiind locul unde vizitatorii 
pot să dialogheze unii cu alții 
pe baza lucrărilor cu care intră 
în contact.
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Din acest punct de vedere, muzeul afișează atât opere 
consacrate, cât și creații recente, semnate atât de artiști 
belgieni reputați – Raoul De Keyser, Roger Raveel, Etienne 
Elias, Evelyne Axell, Reinier Lucassen, Luc Tuymans, Michaël 
Borremans, Marcel Broodthaers –, cât și de artiști interna-
ționali cu nume ușor de recunoscut – Joseph Beyus, Andy 
Warhol, Francis Bacon, Thomas Schütte, Luciano Fabro, Juan 
Muñoz, Richard Long, Dan Flavin, David Hockney, Gerhard 
Richter, Marina Abramović.
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Stedelijk Museum  
(Muzeul Stedelijk)
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Stedelijk Museum, din Amster-
dam, le propune vizitatorilor o 
călătorie prin ultimii 150 de ani 
de artă, arhitectură și design. 
Fiind și locul organizării unor 
evenimente artistice dinamice 
(performance-uri, vizionări de 
filme, așa-numite „gallery talks”, 
dar și lecturi publice, works-
hopuri și audiții muzicale), nu 
este de mirare că muzeul atra-
ge peste 700 000 de persoane 
în fiecare an. 
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Cu o colecție impresionantă ce depășește 
suma de 90 000 de obiecte, muzeul a ajuns 
să fie compus din două clădiri alăturate, ce 
totalizează împreună 8 000 de metri pătrați. 
Prima, în ordine cronologică, datează din 
anul 1895 și este opera arhitectului Adriaan 
Willem Weissman (1858-1923). După ce a fost 
închisă în 2004, a trecut printr-un amplu pro-

ces de renovare și revitalizare. Cea de-a doua 
clădire, cu rol de intrare principală și având 
un aspect futuristic bizar (fiind supranumită 
„cada”), a fost finalizată în septembrie 2012 
de către Benthem Crouwel Architekten. 
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Istoricul exponatelor înce-
pe cu colecția originală a 
muzeului, formată din artă 
asiatică, obiecte din dome-
niul militar, instrumente 
pentru măsurarea timpului 
și vase farmaceutice. Nu era 
tocmai ce s-ar numi astăzi 
artă modernă, căci starter-ul 
achizițiilor în acest sens va fi 
Cornelis Baard (1870-1946), 
care a preluat conducerea 
muzeului abia în anul 1920. 

În perioada următoare vor 
intra în posesia instituției 
lucrări aparținând lui Ernst 
Ludwig Kirchner și Henri 
Matisse, mișcării Bauhaus, 
De Stijl și constructivismului 
rus. În decembrie 1934, par-
terul instituției a fost ocupat 
de Muzeul de Arte Aplicate, 
care a adus cu sine obiecte 
de mobilier, orfevrărie și 
sticlărie, vitralii, sculpturi de 
dimensiuni reduse, porțela-
nuri, afișe și textile. 
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În prezent, de pe simezele ori din depozitele de la Ste-
delijk Museum nu lipsește niciun nume mare al artei 
moderne sau contemporane. De la Vincent van Gogh 
până la Piet Mondrian ori de la Andy Warhol la Jeff Ko-
ons, trecând neapărat prin Paul Cézanne, Marc Chagall, 
Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich, Jackson Pollock, 
Lucio Fontana, Gerrit Rietveld, Gilbert & George și Marle-
ne Dumas, muzeul are câte ceva de oferit pentru gustul 
fiecărui vizitator. 

Saltul cu adevărat impor-
tant a fost realizat sub 
conducerea lui Willem 
Sandberg (1897-1984). 
Acesta a inițiat departa-
mentele de arte aplicate 
(1945) și arte grafice 
(1954). Tot în 1954 a înce-
put construcția a ceea ce 
astăzi poartă denumirea 
de Sandberg Wing, cu 
scopul de a face loc artei 
experimentale în muzeu. 
Sandberg a pus și bazele 
colecției de fotografie, 
urmată, în anii ’70, de cea 
de artă video.
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Tate Modern
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Tate Modern este cel mai mare 
muzeu de artă modernă și contem-
porană din Marea Britanie. Inau-
gurat la 11 mai 2000, ca parte din 
rețeaua instituțională Tate, muzeul 
a devenit rapid una dintre atracțiile 
Londrei în materie de artă. 

Clădirea în care sunt conservate exponatele a fost în trecut 
uzină electrică (Bankside Power Station, care s-a aflat în 
funcțiune din 1963 până în 1981), fiind situată pe malul 
sudic al Tamisei, peste drum de Saint Paul’s Cathedral. În 
1995, Jacques Herzog și Pierre de Meuron au câștigat con-
cursul desfășurat de organizația-mamă Tate pentru renova-
rea și adaptarea fostei centrale în vederea unei utilizări noi. 
Cei doi elvețieni au reconvertit spațiul arhitectonic indus-
trial, păstrându-i exteriorul din cărămidă aproape nemodi-
ficat (inclusiv vechiul furnal, cu o înălțime de 99 de metri), 
valorificându-i însă interiorul amplu și ofertant. 
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În prezent, uriașa Turbine Hall 
(Hala Turbinelor) reprezintă 
sala principală a muzeului. 
Cândva, loc folosit pentru 
găzduirea generatoarelor elec-
trice, acesta este utilizat astăzi 
ca spațiu de expunere a unor 
lucrări de mari dimensiuni, 
comandate special artiștilor 
contemporani de către muze-
ografi, programul expozițional 
cel mai des utilizat fiind cel 
cuprins între lunile octombrie 
și martie/aprilie ale anului 
următor. Anish Kapoor, Ai 
Weiwei, Richard Tuttle, Abra-
ham Cruzvillegas și Rachel 
Whiteread sunt doar câțiva 
dintre cei care au avut expozi-
ții aici, recent. 
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În ce privește The Tanks (Re-
zervoarele), două dintre ele 
servesc ca zonă de desfășu-
rare a reprezentărilor care 
țin de arta performativă și 
pentru prezentarea instala-
țiilor, în timp ce al treilea are 
rolul de spațiu utilitar. Tate 
Modern se mândrește cu ele, 
considerându-le primele 
galerii din lume dedicate în 
permanență artei live.

Colecția muzeului conține artă modernă și contem-
porană, atât britanică, cât și internațională, înce-
pând din anul 1900. Mai mult de 60 000 de lucrări 
se află într-o rotație constantă, întrucât muzeul nu 
le expune cronologic, ci grupate sub umbrelele 
diferitelor teme, care se modifică din timp în timp, 
fapt care face ca muzeul să fie un organism viu, 
menținut proaspăt de permutațiile periodice ale 
exponatelor propuse vizitatorilor. De asemenea, 
separația după gen a obiectelor alese (pictură, 
sculptură, grafică, fotografie etc.) a fost dată uitării. 
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Pot fi admirate în muzeu lucrări aparținând cubismului, 
dadaismului, futurismului, constructivismului, suprarealis-
mului, artei minimaliste, pop art-ului și expresionismului 
abstract. Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Salvador Dalí, 
Alberto Giacometti, Robert Delaunay, Henri Matisse, Paul 
Klee, Juan Gris, Barbara Hepworth, Georges Braque, Ame-
deo Modigliani, Louise Bourgeois, Piet Mondrian, Mark 
Rothko, Gerard Richter, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, 
Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Lucian Freud, 
Richard Long, Joseph Beuys și Damien Hirst sunt numele 
unora dintre artiștii ale căror lucrări sunt expuse aici. Prac-
tic nu există niciun mare nume al artei moderne ori con-
temporane care să lipsească din traseul propus de curatori. 
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Astfel, devine limpede 
care este motivația ce-
lor 5 milioane de adulți, 
tineri, vârstnici și copii, 
turiști și localnici care vi-
zitează anual muzeul. O 
altă cauză a numărului 
mare de vizitatori este 
faptul că intrarea este 
gratuită (cu excepția 
unora dintre expozițiile 
temporare și a eveni-
mentelor majore), la fel 
ca și tururile ghidate, 
oferite vizitatorilor.
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Galleria degli Uffizi 
(Galeria Uff izi)
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Cel mai vechi muzeu din Europa și cel mai vizitat din Italia, Galle-
ria degli Uffizi reprezintă nucleul artistic al Florenței. Situată chiar 
lângă Palazzo Vecchio și Piazza della Signoria, clădirea care adăpos-
tește muzeul a fost proiectată de ilustrul Giorgio Vasari (1511/74) 
pentru puternica și înstărita familie de’ Medici. Construcția imobi-
lului comandat de Cosimo I de’ Medici (1519/74) a fost inițiată în 
1560 și s-a încheiat două decenii mai târziu. 

Edificiul era menit să găzduiască birouri (în italia-
nă, uffizi) pentru magistrații din Florența, precum 
și arhiva statului. Etajul superior – piano nobile – a 
fost gândit de la bun început să servească drept 
spațiu de expunere a celor mai valoroase dintre 
operele artistice deținute de membrii familiei. 
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Primele dintre cele 101 săli ale parcursului muzeal numără cei mai 
importanți dintre exponenții Goticului târziu și ai Prerenașterii: Ci-
mabué, Giotto, Masaccio, Filippo Lippi, Fra Angelico și Piero della 
Francesca. Adevăratul răsfăț estetic este reprezentat de lucrările 
ce aparțin perioadei de apogeu a Renașterii, realizate de pictori 
ca Andrea del Sarto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pontormo, 
Bronzino, Parmigianino, Rafael, Correggio, Giorgione și Tiziano, 
principalele atracții aparținându-i lui Sandro Botticelli, respectiv 
Primăvara (1478) și Nașterea lui Venus (1485). Manierismul și Ba-
rocul sunt următoarele curente înfățișate prin operele unor artiști 
precum Veronese, Rubens, Caravaggio, Diego Velázquez și Guido 
Reni. Traseul expozițional se încheie cronologic la sfârșitul secolu-
lui al XVIII-lea, cu lucrări de Canaletto, Goya și Chardin.

Galleria degli Uffizi și-a deschis 
porțile vizitatorilor în anul 
1765, deși a devenit oficial 
muzeu abia peste un secol. Fă-
urită în jurul comorilor strânse 
de generații întregi de nobili 
mecenați (donate orașului de 
ultima lor descendentă, Anna 
Maria Ludovica de’ Medici, în 
1737), colecția de artă a muze-
ului cuprinde aproape 4 000 de 
piese, dintre care cele mai vechi 
datează din secolul al XIII-lea. 
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În medie, aproape 10 000 de oameni trec zilnic pragul 
clădirii cu pereți gălbui. Această abundență modernă de 
vizitatori determină apariția unor cozi interminabile. Astfel, 
în perioada cea mai aglomerată a anului, în sezonul estival, 
timpul de așteptare la cozi poate dura până la 5-6 ore. Însă 

iubitorii de artă își așteaptă liniștiți rândul, în tot acest timp 
delectându-și privirea cu detaliile arhitectonice ale construc-
ției, precum ferestrele largi față de ceea ce se obișnuia în epo-
că, acestea permițând o bună iluminare naturală a încăperilor, 
și arcadele simple, elegante, care se întind în jurul parterului.
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Van Gogh Museum 
(Muzeul Van Gogh)
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Panglica inaugurală a Van Gogh Museum a fost tăiată la data 
de 20 iunie 1973. Clădirea solemnă a muzeului a fost con-
struită de arhitectul Gerrit Rietveld (1888-1964), un asociat 
al curentului De Stijl, proiectul său putând să primească 
60 000 de persoane anual. Însă, cu timpul, muzeul a devenit 
tot mai solicitat, în 1997 atingând un record dificil de ges-
tionat – mai bine de un milion de vizitatori. Soluția gândită 
de japonezul Kisho Kurokawa (1934-2007), arhitectul în grija 
căruia a fost lăsată problema, a constat într-o aripă nouă, cu 
o elegantă formă eliptică și un acoperiș din cristal și titan, 
aceasta fiind deschisă în anul 1999. 

Aproape toate lucrările expuse au aparținut urmașilor 
direcți ai lui Theo van Gogh (1857/91), fratele mai mic al 
pictorului, care l-a sprijinit și finanțat pe Vincent van Gogh 
(1853/90) de-a lungul întregii sale vieți. După moartea sa 
bruscă, survenită la doar șase luni după aceea a iubitului 
său frate, capodoperele (considerate imposibil de vândut 
la vremea respectivă) au rămas în grija soției sale, Jo, și 
apoi a fiului lor, Vincent Willem. La insistențele statului 
olandez, descendenții au reunit lucrările prin intermediul 
a Vincent van Gogh Foundation, pe care au creat-o în anul 
1960 pentru a putea proteja picturile și a le pune la dispo-
ziția muzeului, cu un acord de împrumut permanent.
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Așa se explică faptul că 
instituția reunește cea mai 
mare parte a creațiilor lui 
van Gogh: 200 de tablouri, 
1 000 de desene (dintre 
care expune doar 580), 
zeci de stampe și aproxi-
mativ 750 de scrisori, piese 
ce acoperă toate perioade-
le de creație ale neliniștitu-
lui artist. Scopul principal 
al muzeului îl reprezintă 
expunerea acestor lucrări. 
Cu toate acestea, tot aici li 
se prezintă vizitatorilor și 
o colecție numeroasă de 
tablouri semnate de nume 
care au fost contemporane 
cu cel căruia îi este consa-
crat muzeul – printre alții: 
Paul Gauguin, François 
Millet, Léon Lhermitte și 
Claude Monet. De aseme-
nea, din când în când, sunt 
organizate și expoziții cu 
opere închiriate. 

Traseul expozițional are 
o structură cronologică, 
făcând subtil trecerea 
de la picturile perioadei 
de început, realizate 
într-un stil realist, cu ac-
cente de critică socială 
(precum Mâncătorii de 
cartofi, 1885), la manie-
ra intensă și volubilă, de 
sfârșit, marcată de dina-
mismul cromatic speci-
fic. Între pânzele expuse 
aici se regăsesc celebre-
le tablouri Autoportret 
cu pălărie gri de fetru 
(1887), Podul Langlois 
(1888), Casa galbenă 
(1888), Dormitorul din 
Arles (1888), Scaunul lui 
Gauguin (1888), Natură 
moartă cu floarea-soa-
relui (1889), Ramură de 
migdal înflorit (1890), 
Iriși (1890) și Lan de grâu 
cu corbi (1890). 
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Musei Vaticani 
(Muzeele Vaticane)
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Muzeele Vaticane se declină la 
plural întrucât reprezintă un 
complex de edificii și colecții 
de artă de o valoare inestima-
bilă. Operele ce fac obiectul 
colecției au fost adunate de-a 
lungul timpului de către papi 
și constituie una dintre cele 
mai râvnite comori culturale 
ale Europei. Tradiția spune că 
cel care ar fi pus bazele muze-
ului a fost Papa Iulius al II-lea 
(1503-1513), care, la începutul 
secolului al XVI-lea, respectiv 
în anul 1506, ar fi achiziționat o 
serie de lucrări statuare, printre 
care se afla și celebra grupa-
re Laocoön (secolul I î.Hr.), 
care poate fi văzută și astăzi 
în Cortile Ottagono, la doar 
câteva nișe distanță de Apollo 
Belvedere (secolul al II-lea). La 
ordinele papei, sculptura din 
marmură a fost expusă imedi-
at, el inițiind astfel o practică 
pe care succesorii săi aveau să 
o rafineze până la extrem. 
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În timp, colecția de artă a Vaticanului s-a îmbogățit cu unele dintre 
cele mai prețioase lucrări, ajungând să numere peste 70 000 de 
obiecte, dintre care doar 20 000 sunt puse la dispoziția vizitatorilor. 
Traseul expozițional actual reunește 11 muzee, din parcurgerea 
cărora rezultă un itinerar de aproximativ șapte kilometri prin săli, 
scări, coridoare și grădini interioare. Expunerea oscilează între cul-
turi și epoci, de la sarcofage egiptene, bronzuri și statuaria antică la 
vechii și apoi modernii maeștri ai penelului. De-a lungul traseului 
există o serie de atracții care ademenesc laolaltă curioșii, unele 
reușind chiar să obstrucționeze temporar traficul publicului. 

Unul dintre primele marcaje de pe hartă, Museo Pio Clementino, a 
fost comandat de Papa Clement al XIV-lea (1769-1774) și finalizat 
în timpul lui Pius al VI-lea (1775-1799), scopul lui fiind acela de a 
reuni sculpturile antice de origine greacă și romană. La o distan-
ță considerabilă se află arhicunoscutele Stanze di Raffaello, unul 
dintre punctele fulminante ale parcursului propus de muzeografi. 
Încăperile, care au servit odinioară ca apartamente pentru Iulius al 
II-lea, au fost pictate de Rafael și de atelierul său. Dintre ele, Stanza 
della Segnatura (1508/11) este renumită pentru fresca La Scuola di 
Atene, o alegorie pe tema filosofiei clasice, în care sunt portretizați 
Aristotel și Platon. În apropiere este situat și Appartamento Borgia, 
cu decorațiunile fastuoase realizate de Bernardino di Betto Betti, 
zis Pinturicchio (1454-1513), pentru Papa Alexandru al VI-lea (1492-
1503). Totuși multe dintre camere sunt folosite astăzi pentru a găz-
dui Collezione de Arte Religiosa Moderna, inaugurată de Papa Paul 
al VI-lea (1963-1978) în 1973. Aici se întâlnesc artiști de la Vincent 
van Gogh (1853/90) până la Bernard Buffet (1928/99), majoritatea 
operelor reprezentând donații ale artiștilor către Sfântul Scaun. 
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În continuare se găsește 
momentul culminant al 
traseului muzeal, și anume 
grandioasa Cappella Sis-
tina (1473/83), denumită 
astfel după Papa Sixt al 
IV-lea (1471-1484). Aflată 
pe locul vechii Cappella 
Magna, Capela Sixtină 
este locul cel mai aglome-
rat din întregul muzeu, în 
unele zile fiind străbătută, 
în același timp, chiar și de 
2 000 de persoane. Aici se 
găsesc două capodopere 
pictate de Michelangelo 
– plafonul cu nouă scene 
biblice povestite în cartea 
Geneza (1508/12) și Giu-
dizio Universale (1536/41), 
de pe peretele altarului. 
Ambele le procură vizita-
torilor o experiență ameți-
toare, de la care cu greu se 
îndură să întoarcă privirea.
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Unul dintre ultimele departamente 
ale muzeului este Pinacoteca Vati-
cana. De dată relativ recentă, fiind 
terminată în 1931, în timpul co-
manditarului ei, Papa Pius al IX-lea 
(1922 -1939) și fiind o operă de artă 
imaginată de arhitectul Giuseppe 
Beltrami (1889-1973), pinacoteca 
adăpostește o serie de pânze ex-
cepționale: Pietà (1471/74), de Gi-
ovanni Bellini (1430-1516); Sfântul 
Ieronim în sălbăticie (1480), de Leo-
nardo da Vinci (1452-1519), operă 
rămasă neterminată; Schimbarea 
la față (1516/20), de Rafael (1483-
1520); Iisus în glorie (1520/23), de 
Correggio (1489-1534) și Punerea în 
mormânt (1603/04), de Michelan-
gelo da Caravaggio (1571-1610). 
În sfârșit, Padiglione delle Carrozze 
– care datează din 1973 – prezintă 
publicului o evoluție a mijloacelor 
de transport folosite de papalitate, 
inclusiv actualul „papamobil”. Fiind 
un muzeu atât de ofertant, se înțe-
lege de ce, anual, 6,5 milioane de 
oameni așteaptă ore în șir pe Viale 
Vaticano, dornici să îi treacă pragul.
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Vitra Design Museum
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Muzeul din Weil am Rhein 
(Germania) a fost fondat în 
1989 de Rolf Fehlbaum (n. 
1941), proprietarul com-
paniei Vitra (înființată în 
1950). Totul a pornit de la 
dorința lui Fehlbaum de a 
avea o galerie privată, în 
care să își expună colecția 
personală de obiecte de 
design. Ulterior, s-au adău-
gat câteva mici expoziții cu 
caracter exclusivist, care au 
condus la deschiderea mu-
zeului către publicul larg. 
Astăzi, Vitra Design Museum 
le oferă vizitatorilor o viziu-
ne fascinantă asupra desig-
nului, evidențiind dialogul 
acestuia cu arhitectura, 
relația indisolubilă cu arta, 
precum și fenomenul de 
migrare a ideilor din design 
către cultura de masă.
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Clădirea principală a muzeului este opera arhi-
tectului deconstructivist canadian Frank Owen 
Gehry (n. 1929). Imobilul pare a se juca cu 
volume curgătoare și forme angulare, având un 
aspect vizual dinamic. Ghipsul pereților exte-

riori este o referință la capodopera lui Le Cor-
busier (1887-1965) Notre Dame du Haut (1955). 
Culoarea zidurilor, un alb imaculat, împreună cu 
licărul aliajului de zinc, utilizat pentru structurile 
acoperișului, îi conferă luminozitate ansamblului.
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În prezent, cele patru spații 
interioare de expunere sunt 
folosite doar pentru expozi-
ții temporare de mare am-
ploare. Acestea explorează 
diverse fațete ale desig-
nului, atât prin abordarea 
unor subiecte de mare 
interes la momentul actual 
(dezvoltarea tehnologică, 
impactul economic, suste-
nabilitatea producției sau 
responsabilitatea socială), 
cât și prin expoziții în care 
este subliniată creativitatea 
obiectelor de design prin 
estetica lor vizuală. 

Din ultima categorie fac 
parte Pop Art Design (2012) 
– în care lucrări realizate de 
Andy Warhol, Jasper Johns, 
Roy Lichtenstein și James 
Rosenquist au fost puse față 
în față cu obiecte imaginate 
de Charles și Ray Eames, 
Achille Castiglioni, George 
Nelson și Ettore Sottsass – și 
The Bauhaus #itsalldesign 
(2015), unde, în mod similar, 
creațiile artiștilor Marianne 
Brandt, Lyonel Feininger, 
Marcel Breuer și Wassily 
Kandinsky au fost confrun-
tate cu piese de design. 
Scopul celor două expoziții 
a fost de a-i ajuta pe privitori 
să înțeleagă legătura dintre 
artă și design, determinân-
du-i în același timp să le 
compare, ținând cont de 
influențele și contrastele sti-
listice, filosofiile și concepte-
le obiectelor, sursele lor de 
inspirație și tributurile aduse 
dintr-o direcție în cealaltă.
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Colecția permanentă a mu-
zeului conține o vastă paletă 
de obiecte reprezentative, 
începând cu anul 1800 și până 
la cele mai noi apariții. Cu un 
total de 20 000 de piese – 
mobilier, obiecte de iluminat, 
arte decorative, afișe, textile 
etc. – Vitra Design Museum 
face o cuprinzătoare trecere 
în revistă. Sunt prezente toate 
numele cu rezonanță în acest 
domeniu, dintre care nu ar 
trebui ratați: Michael Thonet, 
Eileen Gray, Ludwig Mies van 
der Rohe, Anton Lorenz, Eero 
Saarinen, Alvar și Aino Aalto, 
Jean Prouvé, Alexander Girard, 
Verner Panton, Dieter Rams, 
precum și cei amintiți mai sus. 

În 2016 a fost gata construcția Schaudepot-ului pro-
iectat de elvețienii de la Herzog & de Meuron, actualul 
spațiu destinat prezentării colecției permanente. Aici, 
vizitatorii sunt întâmpinați de două galerii diferite: una 
care se folosește de linia cronologică în amplasarea ex-
ponatelor (punând accentul pe tranzițiile dintre piese) 
și o alta, în care obiectele sunt grupate în funcție de 
tematicile abordate (urmărind să evidențieze diversita-
tea soluțiilor găsite de designeri).
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Anexă
(Adrese și pagini web)

1. Galleria dell’Accademia di Firenze 

Florența (Italia), Via Ricasoli 58-60

http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/

2. Galleria dell’Accademia di Venezia 

Veneția (Italia), Campo della Carita, 1050

http://www.gallerieaccademia.it/

3. Μουσείο Ακρόπολης (Muzeul Acropolei)

Atena (Grecia), Dionysiou Areopagitou 15 

https://www.theacropolismuseum.gr/

4. Albertina Museum 

Viena (Austria), Albertinaplatz 1

https://www.albertina.at/

5. Staatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie & Pergamonmuseum

Berlin (Germania), Stauffenbergstraße 41

https://www.smb.museum/home.html

6. Fondation Beyeler 

Riehen (Elveția), Baselstrasse 101

https://www.fondationbeyeler.ch/

7. Galleria Borghese 

Roma (Italia), Piazzale Scipione Borghese 5 

http://galleriaborghese.beniculturali.it

8. The British Museum

Londra (Anglia), Great Russell St. Bloomsbury London WC1B 3DG

http://www.britishmuseum.org/

9. Teatre-Museu Dalí 

Figueres (Spania), Plaça Gala i Salvador Dalí 5

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/

10. Государ́ственный Эрмита́ж (Muzeul Ermitaj)

Sankt Petersburg (Rusia), Dvortsovaya Naberezhnaya 34

http://hermitage--www.hermitagemuseum.org/

11. Museo Guggenheim Bilbao 

Bilbao (Spania), Abandoibarra Et orb. 2

https://www.guggenheim-bilbao.eus/

12. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (Muzeul Arheologic din Heraklion) 

Heraklion (Creta), Chatzidaki 1

http://odysseus.culture.gr/

13. Kröller-Müller Museum 

Otterlo (Olanda), Houtkampweg 6

https://krollermuller.nl/
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14. Kunsthistorisches Museum 

Viena (Austria), Maria-Theresien-Platz 1 

https://www.khm.at/

15. Leopold Museum 

Viena (Austria), Museumsplatz 1

https://www.leopoldmuseum.org/

16. Louisiana Museum for Moderne Kunst 

Humlebæk (Danemarca), Gl Strandvej 13

https://en.louisiana.dk/

17. Musée du Louvre 

Paris (Franța), Rue de Rivoli 75001

https://www.louvre.fr/

18. Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis 

Haga (Olanda), Plein 29

https://www.mauritshuis.nl/

19. M.O.C.A.K. – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

Cracovia (Polonia), Lipowa 4 

https://www.mocak.pl/

20. Moderna Museet 

Stockholm (Suedia), Exercisplan 4 

https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/

21. Musée Marmottan-Monet 

Paris (Franța), Rue Louis Boilly 2 

http://www.marmottan.fr/

22. Műcsarnok 

Budapesta (Ungaria), Dózsa György út 37 

http://www.mucsarnok.hu/

23. Munch Museet 

Oslo (Norvegia), Tøyengata 53 

https://munchmuseet.no/

24. Národní galerie v Praze 

Praga (Cehia), Dukelských hrdinů 47 

https://www.ngprague.cz/

25. Musée d’Orsay

Paris (Franța), Rue de la Légion d’Honneur 1 

http://www.musee-orsay.fr/

26. Museu Picasso 

Barcelona (Spania), Carrer Montcada 15-23 

http://www.museupicasso.bcn.cat/

27. Centre Georges-Pompidou 

Paris (Franța), Place Georges-Pompidou 

https://www.centrepompidou.fr



362 363

28. Museo del Prado 

Madrid (Spania), Paseo del Prado s/n 28014

https://www.museodelprado.es/en

29. Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Muzeul Pușkin) 

Moscova (Rusia), Ulitsa Volkhonka 12

https://pushkinmuseum.art/

30. Museo Reina Sofía

Madrid (Spania), Calle de Santa Isabel 52 

http://www.museoreinasofia.es/

31. Rijksmuseum 

Amsterdam (Olanda), Museumstraat 1 

https://www.rijksmuseum.nl/

32. The Saatchi Gallery 

Londra (Anglia), Duke of York’s HQ King’s Rd. Chelsea London SW3 4RY

https://www.saatchigallery.com/

33. Serpentine Galleries 

Londra (Anglia), Kensington Gardens London W2 3XA

http://www.serpentinegalleries.org/

34. S.M.A.K. – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 

Ghent (Belgia), Jan Hoetplein 1 

http://smak.be/

35. Stedelijk Museum 

Amsterdam (Olanda), Museumplein 10 

https://www.stedelijk.nl

36. Tate Modern

Londra (Anglia), Bankside London SE1 9TG 

https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern

37. Galleria degli Uffizi 

Florența (Italia), Piazzale degli Uffizi 6

https://www.uffizi.it/

38. Van Gogh Museum 

Amsterdam (Olanda), Museumplein 6 

https://www.vangoghmuseum.nl/

39. Musei Vaticani 

Vatican, Viale Vaticano 00165 

http://www.museivaticani.va/

40. Vitra Design Museum 

Weil am Rhein (Germania), Charles-Eames-Straße 2 

https://www.design-museum.de/






