
 

 

Utknąłeś w domu? 
 
 

Te 12 słynnych muzeów oferuje wirtualne spacery. 
 
 

Od starożytności po sztukę współczesną – 
odwiedź jedne z najpiękniejszych muzeów na 

świecie nie ruszając się z kanapy 🙂 
 

 

 

Nie musisz wszystkich, zobacz, które miasto Cię 
interesuje albo, które muzeum Ci się najbardziej 

spodobało ☺ 



 

 

Guggenheim Museum, Nowy Jork 

Funkcja Google Street View pozwala odwiedzającym zwiedzać słynne 
spiralne schody Guggenheima bez wychodzenia z domu. Stamtąd 
możesz odkryć niesamowite dzieła sztuki z epoki impresjonizmu, 
postimpresjonizmu, nowoczesności i współczesności. 

 

> WIRTUALNY SPACER <           

            

https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=30.75703204567916&sv_p=0.06928383072430222&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.9645743015259163


 

 

Musée d’Orsay, Paryż 

Podczas wirtualnego spaceru można zobaczyć dziesiątki słynnych dzieł 
francuskich artystów, którzy tworzyli w latach 1848-1914, między innymi 
Moneta, Cézanne’a i Gauguina. 

 

> WIRTUALNY SPACER <           

            

 

 

https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en


 

 

British Museum, Londyn 

To kultowe muzeum znajdujące się w sercu Londynu pozwala 
wirtualnym zwiedzającym zwiedzić Wielki Dwór, odkryć starożytny 
Kamień z Rosetty i egipskie mumie. Możesz również znaleźć setki 
artefaktów.  

> WIRTUALNY SPACER <    

 

https://britishmuseum.withgoogle.com/


 

 

National Gallery of Art, Waszyngton 

To słynne amerykańskie muzeum oferuje online dwie expozycje (za 
pośrednictwem Google). Pierwsza to wystawa amerykańskiej mody z 
lat 1740–1895, w tym wiele renderingów ubrań z epoki kolonialnej i 
rewolucyjnej. Druga to zbiór prac holenderskiego malarza barokowego 
Johannesa Vermeera. 

 

 

> WIRTUALNY SPACER <     

https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en


 

 

National Museum of Modern and Contemporary Art, 
Seul 

Wirtualna wycieczka Google pozwala na zwiedzenie sześciu pięter 
budynku pełnego sztuki współczesnej z Korei i całego świata. 

 

 

> WIRTUALNY SPACER <    

https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea?hl=en


 

 

Rijksmuseum, Amsterdam 

Fantastyczny zbiór dzieł z holenderskiego złotego wieku, w tym wiele 
obrazów autorstwa Vermeera i Rembrandta. W 80 galeriach 8 000 
obiektów opowiada historię 800 lat holenderskiej sztuki i historii. 

 

 

 

 

> WIRTUALNY SPACER <    

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


 

 

Van Gogh Museum, Amsterdam 

Każdy fan tego niezwykłego malarza może zobaczyć największą 
kolekcję jego dzieł – w tym ponad 200 obrazów, 500 rysunków i więcej 
750 osobistych listów. 

> WIRTUALNY SPACER <   

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


 

 

Pergamon Museum, Berlin 

Jedno z największych muzeów w Niemczech – Pergamon – ma wiele 
do zaoferowania. Znajduje się w nim wiele starożytnych artefaktów, w 
tym Brama Isztar i oczywiście… Ołtarz Pergamon (Wielki Ołtarz Zeusa) 

> WIRTUALNY SPACER <   

 

https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en


 

 

National Museum of Anthropology, Meksyk 

Zbudowane w 1964 roku muzeum jest poświęcone archeologii i historii 
meksykańskiego dziedzictwa przedhiszpańskiego. Oferuje 23 sale 
wystawowe wypełnione starożytnymi artefaktami, w tym niektóre z 
cywilizacji Majów. 

 

 

> WIRTUALNY SPACER <   

MASP, Sao Paulo 

https://artsandculture.google.com/asset/the-national-museum-of-anthropology-mexico-city-ziko-van-dijk-wikimedia-commons/bAGSHRdlzSRcdQ?hl=en


 

 

To pierwsze, nowoczesne muzeum w Brazylii. Dzieła umieszczone 
zostały na przezroczystych ramkach z pleksiglasu sprawiając wrażenie, 
jakby wisiały w powietrzu.  

 

> WIRTUALNY SPACER <   

 

https://artsandculture.google.com/partner/masp?hl=en


 

 

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 

Wybierz się na wycieczkę Street View, aby odkryć ogromną kolekcję 
europejskich obrazów, rysunków, rzeźb, rękopisów i fotografii – niektóre 
dzieła pochodzą nawet z VIII w. 

 

 

> WIRTUALNY SPACER <   

 

https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum?hl=en


 

 

Uffizi Gallery, Florencja 

W tej mniej znanej galerii znajduje się kolekcja dzieł jednej z 
najsłynniejszych rodzin we Włoszech, de’Medicis. Budynek został 
zaprojektowany przez Giorgio Vasariego w 1560 roku specjalnie dla 
Cosimo I de’Medici, ale każdy może wędrować po jego salach z 
dowolnego miejsca na świecie. 

 

 

> WIRTUALNY SPACER <     

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
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