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Abstract: The cycle of articles entitled ”Old Collections 
– New Architecture” focuses on contemporary extensions, 
conversions and modernisations of famous collectors’ 
museums that were established in the United States at 
the turn of the 20th century. This article presents the his-
tory of Isabella Stewart Gardner’s collection, for which she 
built a special, private museum on the outskirts of Boston, 

which was modelled on the Renaissance palaces of Venice. 
In 2005-2012 the New Wing was added, designed by the 
well-known Italian architect Renzo Piano. Although the 
project has been controversial from the very beginning, 
the final result has been received favourably, and is seen as 
a respectful complement to the historical Museum build-
ing, which may serve as an example for similar ventures.
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Kolekcjonerka Isabella Stewart Gardner 
(1840–1924)
Muzeum Isabelli Stewart Gardner w Bostonie zawiera jed-
ną z najznamienitszych prywatnych kolekcji, jakie powstały 

w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. W cią-
gu krótkiego czasu, bo tylko ćwierci stulecia, kolekcjonerce 
udało się zgromadzić ponad 2500 wybitnych, zróżnicowa-
nych dzieł sztuki, o szerokim zakresie tematycznym. W skład 
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zbioru wchodzą między innymi starożytne chińskie brązy, 
meble, ceramika, szkło, książki, manuskrypty i arcydzieła 
malarstwa: od Europy Tycjana, do pierwszego obrazu Henri 
Mattise’a, jaki został zakupiony do Stanów Zjednoczonych – 
Tarasu w Saint Tropez z 1904 roku. To dla tych skarbów stwo-
rzyła ona swoje prywatne muzeum Fenway Court, w palazzo 
na mokradłach – niezwykłym budynku oddającym klimat we-
neckich pałaców, który został zaprojektowany w dużej mierze 
przez samą kolekcjonerkę. 

Muzeum Izabelli Stewart Gardner przetrwało do naszych 
czasów w niemal niezmienionej formie. Jego zbiory, sposób 
ekspozycji i oryginalna architektura stworzyły pewnego ro-
dzaju fenomen, który dał impuls dla powstawania kolejnych 
amerykańskich muzeów kolekcjonerskich, w których zasad-
niczą rolę w tworzeniu kolekcji i budowie ekspozycji odgry-
wała osoba kolekcjonera. Zbieranie dzieł sztuki, wytworów 
ludzkiego ducha i rąk, znane jest od zarania dziejów. Jak pi-
sze prof. Zdzisław Żygulski jun. […] początkami swymi sięga 
skarbców egipskich, babilońskich, greckich i rzymskich. […] 
Pierwsze kreacje muzealne, stanowiące zastrzeżoną włas-
ność cesarzy, królów, książąt i papieży, pojawiły się w dobie 
Renesansu i rozwinęły w kolejnych epokach1. Najbardziej 
wartościowe kolekcje powstawały wtedy, kiedy pasja ko-
lekcjonera, będąca zazwyczaj rodzajem indywidualnego, 
wrodzonego talentu, była autentyczna, jego znawstwo nie-
przeciętne, a środki, którymi dysponował – ogromne. Żygul-
ski w swej monografii poświęconej muzeom pisze: Rozwój 
kolekcjonerstwa w Europie w wiekach XVI i XVII był m.in. 
wynikiem wzrostu znaczenia nowej klasy średniej. Wyłoniła 
się nowa osobowość, osobowość prawdziwego amatora, 
który kupował dzieła sztuki nie po to, by zdobyć społeczny 
prestiż lub ulokować kapitał, lecz dla przyjemności2. Idea ta 
przeniosła się w XIX w. na grunt amerykański. Na portalu 
nad wejściem do Muzeum Isabelli Stewart Gardner widnie-
je wyryty napis – C’est mon plaisir – sentencja, która przy-
świecała jej przy tworzeniu kolekcji. 

 Nowoczesna koncepcja muzealnictwa narodziła się 
w wieku Oświecenia, kiedy ufundowane zostały: w 1752 
r. Muzeum Brytyjskie oraz w 1793 r. Muzeum Francuskie. 
Wtedy też dostrzeżono znaczenie muzeów jako publicz-
nie dostępnych instytucji, w których gromadzone są naj-
wybitniejsze dzieła sztuki i kultury. Misja udostępniania 
własnych zbiorów szerokiej publiczność stała się zadaniem, 
które podjęte zostało także przez wielu prywatnych kolek-
cjonerów – filantropów. Krzysztof Pomian pisze: W Stanach 
Zjednoczonych kolekcjonera uważa się za potencjalnego 
dobroczyńcę, który sprowadza do swego kraju dzieła sztuki 
lub pamiątki przeszłości i który może sprawić, by w nim po-
zostały, który, inaczej mówiąc, mógłby obdarzyć własny kraj 
instytucją zarazem wychowującą i twórczą, jako, że każde 
lub prawie każde muzeum staje się jednocześnie bibliote-
ką, miejscem wystaw, projekcji, wykładów, ośrodkiem wy-
dawniczym, i – z tych właśnie względów – terenem spotkań 
i odnawiania się tkanki społecznej3. Warto przypomnieć, że 
przekazanie przez Izabellę Stewart Gardner swoich zbiorów 
narodowi amerykańskiemu było wówczas aktem bezpre-
cedensowym, który przyczynił się do podjęcia podobnych 
decyzji przez innych znanych amerykańskich kolekcjonerów, 
takich jak John P. Morgan, Henry C. Frick, czy Henry E. Hun-
tington, przemysłowców, którzy część swoich fortun zdo-

bytych w złotym wieku amerykańskiej przedsiębiorczości, 
przeznaczyli na gromadzenie dzieł sztuki.

Isabella Stewart urodziła się w Nowym Jorku 14 kwietnia 
1840 roku. Jej ojcem był David Stewart, przedsiębiorca, któ-
ry dorobił się fortuny na handlu irlandzkim płótnem i na in-
westycjach kopalnianych. Była najstarszym z czworga dzieci. 
Żadne z jej rodzeństwa nie dożyło wieku dojrzałego. Począt-
kowo miała prywatnych nauczycieli, potem uczęszczała do 
szkoły w Nowym Jorku. W latach 1856–1858 wraz z rodzi-
cami wyjechała do Paryża, aby tam zdobyć ostatnie szlify 
edukacyjne. Podczas pobytu w Europie dużo podróżowała. 
Zobaczyła między innymi bogatą kolekcję Gian Giacomo 
Poldi Pezzoli w Mediolanie, składającą się z starej cerami-
ki, brązów, książek, manuskryptów, broni, tkanin i obrazów 
mistrzów renesansu. Zmarły w 1879 r., Poldi Pezzoli stwo-
rzył fundację, która umożliwiła funkcjonowanie muzeum 
z jego zbiorami, jako instytucji otwartej dla publiczności. Ida 
Agassiz Higginson, przyjaciółka kolekcjonerki w 1923 r., na 
rok przed jej śmiercią, przypomniała słowa kiedyś przez nią 
wypowiedziane: Powiedziałaś mi, że jeśli odziedziczysz pie-
niądze, którymi będziesz mogła samodzielnie dysponować, 
przeznaczysz je na budowę domu, takiego jak w Mediola-
nie, pełnego pięknych obrazów i dzieł sztuki, by ludzie mogli 
je podziwiać i cieszyć się nimi. I udało ci zrealizować to swo-
je młodzieńcze marzenie4. Niewątpliwie, to właśnie zbiory 
Pezzoliego stały się dla Isabelli Stewart źródłem głębokiego 
przeżycia, które miało wielkie znaczenie dla jej przyszłej roli 
kolekcjonerki i twórczyni własnego muzeum.

Po powrocie z Europy w 1860 r. Isabella Stewart wyszła 
za mąż za Jacka Gardnera. Był bardzo majętnym człowie-
kiem, pochodził z rodziny armatorów, do których należała 

1. Isabella Stewart Gardner
1. Isabella Stewart Gardner
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flota statków handlowych i która inwestowała w amerykań-
skie koleje, kopalnie i młyny. Gardnerowie stworzyli udane 
małżeństwo, łączyły ich wspólne zainteresowania, przede 
wszystkim pasja do podróży i miłość do sztuki. W roku 
1884, wracając z Azji, zatrzymali się w Wenecji. Wynajęli 
tam Palazzo Barbaro, którego wnętrza zainspirowały wy-
strój wielu pomieszczeń w Gardner Museum, a mały we-
wnętrzny ogród pałacu, w którym Isabella pisała listy i uczy-

ła się języka włoskiego, został wręcz skopiowany w znacznie 
większej skali, jako dziedziniec w Fenway Court5.

W czasie kolejnej podróży do Europy w 1886 r. Isabella 
poznała słynnego malarza Johna Singera Sargenta, które-
mu została przedstawiona przez Henry Jamesa. Od tego 
momentu rozpoczęła się głęboka przyjaźń pomiędzy artystą 
a kolekcjonerką. W zbiorach malarstwa muzeum znajduje 
się ponad 60 prac tego malarza, który często odwiedzał 
Gardnerów, a samą Isabellę portretował trzy razy.

 Ojciec Isabelli zmarł w 1891 roku. Zostawił jej blisko dwa 
miliony dolarów. Po okresie żałoby małżonkowie ponownie 
udali się do Europy. Podróż ta była przełomowa w karie-
rze kolekcjonerskiej Isabelli. Wówczas to, w Paryżu, kupi-
ła obraz Jana Vermeera, prace James’a M. Whistlera i je-
den obraz Francesco Pesellino. W 1894 r. wraz z zakupem 
obrazu Sandra Botticelliego Tragedia Lukrecji rozpoczął się 
profesjonalny kontakt z Bernardem Berensonem. Po raz 
pierwszy spotkała go w 1884 r., kiedy był jeszcze młodym 
studentem Harvardu. Po publikacji jego książki The Vene-
tian Painters of the Renaissance w 1894 r. kontakt został 
odnowiony. Berenson został głównym doradcą Gardner, 
konsultując nabywanie przez nią wybitnych dzieł sztuki. Nie 
był jedynym – w zakupach Isabelli pomagali także Fernand 
Robert, Ralph Curtis, Anders Zorn, Henry Adams, Okakura 
Kakuzo i wielu innych, choć wielokrotnie zdarzało się też, że 
kolekcjonerka kierowała się wyłącznie swoją intuicją i po-
czuciem smaku6. 

Budowa Fenway Court 1897–1903
Wraz z nabyciem w 1896 r. obrazów: Rembrandta van 

Rijn Autoportret z 1629 r., potem Tycjana i Diego Velázque-
za Gardnerowie zdali sobie sprawę, że ich ambicje kolekcjo-
nerskie wymagają większej przestrzeni, niż ta którą dyspo-
nowali w swojej rezydencji przy Beacon Street w Bostonie. 
Morris Carter, pierwszy dyrektor Gardner Museum, napisał: 
To właśnie autoportret Rembrandta może być nazwany ka-
mieniem węgielnym Fenway Court, gdyż był to – według 
słów Pani Gardner – pierwszy obraz, który został zakupiony 
z myślą o założeniu prawdziwej kolekcji muzealnej7. Isabella 
początkowo zamierzała stworzyć muzeum w bezpośrednim 
sąsiedztwie swojej rezydencji, adaptując na ten cel dwa są-
siednie budynki, jednak Jack Gardner uważał, że właściwsze 
będzie wybudowanie zaprojektowanego specjalnie w tym 
celu budynku, w którym oprócz części muzealnej mieścić 
się będzie także ich apartament. Wybór małżonków padł 
na Fenway, modną dzielnicę na przedmieściach Bostonu, 
założoną w parku, który powstał na osuszonych bagnach, 
na podstawie projektu słynnego amerykańskiego architekta 
krajobrazu Fredericka Law Olmsteda. 

Kolejna wspólna podróż do Wenecji w 1897 r. skoncen-
trowana była na zbieraniu inspiracji i architektonicznych 
detali do nowego budynku – niewykluczone, że szkice we-
wnętrznego dziedzińca, który wypełniony jest tymi elemen-
tami, były już narysowane8. W styczniu 1899 r., w niecałe 
dwa miesiące po nagłej śmierci Jacka Gardnera, Isabella 
zakupiła ziemię, na której miało stanąć przyszłe muzeum. 
Po stracie męża całkowicie oddała się budowie. Wynajęła 
do współpracy architekta Willarda Thomasa Searsa. W jego 
notatkach czytelne jest, jak wielki wpływ na projekt i na 

2.  Isabella Stewart Garden, obraz namalowany w 1888 r., przez Johna Sin-
gera Sargenta

2. Isabella Stewart Gardner, painting by John Singer Sargent, 1888
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przebieg budowy miała sama Isabella. Dokonywała ciągłych 
zmian, wymagała coraz to nowych rysunków. Nalegała, by 
budowla powstała na drewnianych palach, dokładnie tak, 
jak wznoszone były weneckie pałace. Regularnie odwiedza-
ła plac budowy, nadzorując prace i wskazując, gdzie mają 
być umieszczone elementy architektoniczne przywiezione 
z Europy (większość detali architektonicznych i dekoracyj-
nych, datowanych od XII do XVI w., została zakupiona w We-
necji). Doprowadziła do zmiany miejsca głównego wejścia, 
tak aby było ono dokładnie na osi wewnętrznego dziedziń-
ca. W fasadach dziedzińca, inspirowanych weneckimi pa-
łacami, Isabella połączyła motywy rzymskie, bizantyńskie, 
romańskie, gotyckie i renesansowe w harmonijną całość, 
przykrytą – w zaskakujący sposób nowoczesnym, wspartym 
na żelaznej konstrukcji – przeszklonym dachem, o formach 
przypominających zadaszenia dziedzińców w budynkach 
projektowanych na przełomie XIX i XX w. przez Hendrika 
Berlage, Otto Wagnera i Petera Behrensa.

Wśród eksponowanych na dziedzińcu dzieł sztuki i wbu-
dowanych w ściany zabytkowych elementów architekto-
nicznych posadzone zostały kwiaty. Budynek jest wybitnie 
introwertyczny, otoczony wysokimi murami, z zewnątrz 
prosty i niemal pozbawiony detalu. Za to wewnątrz bogato 
zdobione fasady tworzące obramienie dziedzińca zamienia-
ją go w cudowną oazę wypełnioną egzotycznymi roślinami, 
pachnącymi kwiatami, rzeźbami i fontannami. Cały dzie-
dziniec skąpany jest w naturalnym świetle, które było tak 
istotne dla Isabelli, i które w zależności od pogody stwarza 
przelotne i zmienne efekty. 

19 grudnia 1900 r. został ustanowiony zapis określający 
charakter tworzonego muzeum, powołanego w celu krze-
wienia edukacji artystycznej i publicznej prezentacji dzieł 
sztuki9. W listopadzie 1901 r. Isabella Stewart Gardner 
przeprowadziła się do Fenway Court. Zamieszkała na czwar-
tym piętrze, gdzie urządziła swoje prywatne apartamenty. 
W noworoczną noc 1903 r., po trzech latach prac, kameralny 
koncert z udziałem garstki zaproszonych gości zamknął fazę 
budowy muzeum. Kolekcjonerka mieszkała w Fenway Court 
do końca swych dni, otoczona tym, co najbardziej kochała: 
ludźmi, z którymi się przyjaźniła, dziełami sztuki, kwiatami 
i muzyką. Pragnęła by jej zbiory miały wpływ na młode spo-

łeczeństwo amerykańskie, by wzbogacały amerykańską kul-
turę. Ta niezwykła, o niespożytej energii kobieta, jeszcze za 
swojego życia udostępniła podwoje Fenway Court dla pub-
liczności. Muzeum zostało otwarte w lutym 1903 roku. Liczba 
zwiedzających została ograniczona – najwyżej dwieście osób 
dziennie, za opłatą 1 dolara, mogło je odwiedzać przez dwa-
dzieścia dni w roku: dziesięć dni podczas świąt Wielkanoc-
nych i dziesięć dni podczas Bożego Narodzenia10. 

Umierając Isabella Gardner miała nadzieję, że jej kolekcja 
będzie trwać zawsze. W testamencie zastrzegła, że Fenway 
Court ma stać się muzeum przeznaczonym dla edukacji 
i radości publiczności, po wieki. Pozostawiła środki finan-
sowe na działalność muzeum z zastrzeżeniem, że nic w ory-
ginalnej aranżacji pomieszczeń nie będzie zmieniane, jak 
również żadne dzieło sztuki z jej kolekcji nigdy nie będzie 
sprzedane, ani też do niej dodane. Fenway miało na zawsze 
pozostać jej własną kreacją11.

Ann Hawley, dyrektor Isabella Stewart Gardner Museum, 
we wstępie do katalogu wydanego w 1995 r. napisała Dys-
kutuje się teraz czy wprowadzać tu zmiany, jednak, w chwili 
gdy zbliżamy się do setnej rocznicy założenia Muzeum Isabelli 
Gardner, jego wartość jako przedstawienie osobistego gustu 
kobiety z epoki wiktoriańskiej, jako swoista „kapsuła czasu”, 
pochodząca z okresu ważnego dla historii i rozwoju kultural-
nego Stanów Zjednoczonych, nakazuje nam porzucić myśli 
o jakichkolwiek zmianach. Spodziewamy się, że w przyszłości 
ten efekt będzie się jeszcze bardziej nasilał, będąc zarówno 
paradygmatem tej witalnej ery, jak i stanowiąc dynamiczne 
centrum współczesnej aktywności intelektualnej i artystycz-
nej. […] I mamy nadzieję, że i wy – podobnie jak my – zako-
chacie się w tym unikalnym miejscu. Jest to jedno z niewielu 
muzeów na świecie, które przemawia do zmysłów za pośred-
nictwem sztuki, kwiatów, muzyki i architektury. Zdobędzie 
was na wiele niespodziewanych sposobów12. 

Kolekcja
Dzieła sztuki w Fenway Court eksponowane są na trzech 
piętrach, a każda z sal ma swoją nazwę, oddającą charakter 
danego wnętrza. Wśród obrazów rozstawione są zabytkowe 
meble i dzieła rzemiosła artystycznego, tworząc oryginalne, 

3. Wnętrze tzw. Chińskiej Loggi, stan z 1926 roku
3. The interior of the so-called Chinese Loggia, as of 1926

4. Budynek Fenway Court, widok od ogrodu, stan z 1903 roku
4. The Fenway Court, view from the garden, as of 1903
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autorskie aranżacje. Prezentacja zbiorów nawiązuje swoim 
charakterem do tzw. muzeum wnętrz, gdzie obiekty nieko-
niecznie pochodzą z tej samej epoki, mimo że znajdują się 
w pomieszczeniach, które mają określone nazwy np. pokój 
gotycki, czy pokój holenderski. Taki sposób aranżowania 
ekspozycji sprawia wrażenie naturalnego narastania, które 
wymagało czasu – jednocześnie zwiększając iluzję auten-
tyczności. Motywem przewodnim wnętrz są obrazy z danej 
epoki, uzupełnione meblami, tapiseriami i wyrobami rze-
miosła artystycznego. Całość sprawia wrażenie eklektyczne. 
We wnętrzach zaaranżowanych przez Isabellę eksponowa-
ne są najcenniejsze obiekty, a nastrój stworzony przez nią 
oddaje ducha epoki, stając się swoistym signum temporis. 

Isabella Stewart Gardner była pierwszą Amerykanką, 
która nabyła i przywiozła do swojej ojczyzny obraz Rafaela 
Santi. W kolekcji znajdują się trzy dzieła tego artysty, wśród 
nich piękny Portret Tommaso Inghirami. W Sali Rafaela na 
pierwszym piętrze znajduje się także inny obraz o wielkim 
znaczeniu dla kolekcji. Jest to wspomniane już dzieło San-
dra Botticellego Tragedia Lukrecji. Był to pierwszy znaczący 
włoski obraz, który wyznaczył kierunek i wysoką poprzeczkę 
dla kolejnych nabytków. Był również pierwszym zakupem 
dokonanym do kolekcji przez agencję młodego Bernarda 
Berensona w 1894 roku.

Pokój Holenderski (Dutch Room) na pierwszym piętrze był 
miejscem gdzie eksponowano najważniejsze dzieła, w tym 
płótno Vermeera Koncert, datowane na okres 1658–1660. 
Sala ta stała się świadkiem największej tragedii, jaka wyda-
rzyła się w muzeum. 20 marca 1990 r. złodzieje, przebrani za 
bostońskich policjantów, weszli do muzeum i wynieśli z tego 

pokoju trzynaście najsłynniejszych i najwartościowszych 
dzieł. Oprócz wspomnianego Koncertu Vermeera skradziono 
wówczas m.in. obrazy Rembrandta: Burza na morzu galilej-
skim, Portret mężczyzny i kobiety oraz Autoportret (grafika), 
a także Krajobraz z obeliskiem Goverta Flincka, U Tortoniego 
Claude’a Maneta i 5 dzieł Edgara Degasa13. 

Wśród sal i galerii, które tworzą Fenway Court żadna 
inna przestrzeń, tak jak Pokój Tycjana na drugim piętrze, 
nie oddaje subtelności wizji i oka kolekcjonerki, oraz ducha 
jej weneckich wakacji spędzonych w rokokowym przepy-
chu Palazzo Barbaro. O ile dziedziniec jest apoteozą cortile, 
gdzie studiowała język włoski w lśniącym świetle Wenecji, 
o tyle Pokój Tycjana jest ewokacją jego salone. Tutaj wyeks-
ponowano skarb jej kolekcji, najwspanialszy wenecki obraz 
znajdujący się w Stanach Zjednoczonych, Europę Tycjana, 
namalowany w 1561 roku14.

Na drugim piętrze znajduje się tzw. Long Galery. Przez 
długość całej galerii, poniżej rzymskich biustów ustawione 
są skrzynie wypełnione rzadkimi książkami i manuskryp-
tami, zakupionymi pomiędzy 1886 a 1924 rokiem. Wiele 
z nich Isabella nabyła jeszcze przed rozpoczęciem kolekcjo-
nowania dzieł sztuki. Wśród rzadkich okazów książek znaj-
duje się 10 woluminów pochodzących z XV wieku. W sumie 
zebrała ponad 1000 unikatowych ksiąg i manuskryptów, 
sama je skatalogowała i prywatnie w 1906 r. wydała ich 
katalog. Jest wśród nich wiele wczesnych weneckich edycji 
Dantego Alighieri, włączając rzadkie i piękne wydanie Bo-
skiej Komedii drukowanej we Florencji w 1482 r., ilustro-
wanej do części Inferno rycinami sporządzonymi według 
rysunków Botticelliego. Egzemplarz ten, jeden z niewielu, 
jakie przetrwały do naszych czasów, jest jedynym, który po-
siada wszystkie 19 zachowanych ilustracji. 

Ostatnia galeria w ciągu zwiedzania muzeum to Pokój Go-
tycki (Gothic Room). Jest to pewnego rodzaju sanktuarium 

5. Fenway Court Courtyard
5. Fenway Court Courtyard

6.  Koncert – namalowany w latach 1658–1664 obraz Vermeera, skradziony 
w 1990 roku 

6. Concert – painting by Vermeer (1658-1664), stolen in 1990
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Fenway Court. Za życia kolekcjonerki dostęp do tej galerii był 
ograniczony (dla publiczności została otwarta dopiero po jej 
śmierci). Tutaj, pośród wspaniałych dzieł sztuki, takich jak np. 
obraz Giotta, Prezentacja Dzieciątka Jezus w świątyni z ok. 
1320 r., znajduje się ikoniczny, monumentalny portret Isabel-
li, który dominuje w pomieszczeniu zamykając symbolicznie 
zwiedzanie całego muzeum. Portret ten był pierwszym z wie-
lu dzieł pędzla Johna Singer Sargenta, jakie nabyła Isabella. 
Zamówiła go u malarza będąc w Londynie w 1886 roku. Zo-
stał namalowany w Bostonie na przełomie 1887 i 1888 r., 
kiedy kolekcjonerka miała 47 lat, a więc na długo przed tym, 
zanim wymyśliła Fenway Court.  

Zwiedzając Muzeum Isabelli Stewart Gardner można po-
dziwiać przepojone delikatnym światłem wnętrza i piękno 
zgromadzonych w nich dzieł sztuki. Jednocześnie, w wyob-
raźni zwiedzających, zauroczonych romantycznym klimatem 
i wartością artystyczną kolekcji, ożywa postać kolekcjoner-
ki. Przypomina ją tu wszystko, nawet kwiaty sadzone na 
dziedzińcu i w ogrodach Fenway Court są takie, jak za jej 
czasów15. Muzeum Isabelli Stewart Gardner należy do tych 
nielicznych obiektów muzealnych na świecie, które do dziś 
zachowały oryginalny charakter, nadany im przez ich twór-
ców, począwszy od wyboru zebranych w nim dzieł sztuki, 
poprzez architekturę i wystrój wnętrz, na subiektywnej 
i zwykle zastrzeżonej w testamentach, nienaruszalnej aran-
żacji ekspozycji. Cechy te sprawiły, że takie domowe muzea, 
powstające głównie na przełomie XIX i XX w., zachowały 
wyjątkowy klimat odzwierciadlający zarówno ducha epoki, 

jak i niepowtarzalną osobowość kolekcjonerów. Na świa-
towej mapie muzealnej stanowią swoiste perły, cieszące 
się wśród zwiedzających niezwykłą popularnością. Victoria 
Newhouse wymienia wśród nich, oprócz Muzeum Isabelli 
Stewart Gardner, także The Frick Collection w Nowym Jor-
ku i The Wallace Collection w Londynie16. Do tego zbioru 
dodać można Muzeum Barnesa w Filadelfii i Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie. Wszystkie te muzea-rezydencje 
mają już za sobą około 100 lat funkcjonowania jako miejsca 
otwarte dla publiczności. Z biegiem czasu ich zaplecza i in-
frastruktura okazały się niewydolne wobec stale rosnącej 
liczby odwiedzających je gości i nowych zadań, jakie przed 
tymi instytucjami stają. Powstał problem, jak dostosować 
je do współczesnych standardów i przystosować do potrzeb 
szerokiej publiczności, zachowując przy tym ich pierwotny 
charakter i integralność? Jak modernizować stare muzea 
nie zabijając ich ducha? Przed tymi dylematami stanęły 
także na początku XXI w. władze Isabella Stewart Gardner 
Museum i jego dyrektor Ann Hawley.

Modernizacja i rozbudowa 2005–2012 
Historia rozbudowy muzeum Isabelli Stewart Gardner wpi-
suje się w proces ewolucji obiektów muzealnych, który zo-
stał zapoczątkowany w latach 70. XX wieku. Współczesne 
muzea zastąpiły dawne miejsca kultu, ich zwiedzanie stało 
się rodzajem kulturowego obowiązku. Wskutek wzrostu 
znaczenia muzeów w życiu publicznym i ich rosnącej po-

7. Wnętrze Long Gallery z kolekcją starodruków i ekspozycją rzymskich biustów 
7. The interior of the Long Gallery with a collection of old prints and an exhibition of Roman busts
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pularności muzealnicy odwrócili swoją uwagę od zbiorów 
w stronę zaspakajania potrzeb masowej publiczności. Pod-
czas, gdy dawne muzea były placówkami w pewnym sensie 
elitarnymi, obecnie otworzyły swoje podwoje dla masowe-
go widza, wzbogaciły swoją ofertę o sale wielofunkcyjne, 
w których odbywają się koncerty, spotkania z artystami, 
organizowane są wystawy czasowe, lekcje muzealne, funk-
cjonują kawiarnie i sklepy muzealne. Rozwój turystyki mu-
zealnej i towarzysząca temu zjawisku komercjalizacja mu-
zeów wywarła silny wpływ na ich przekształcenia, zarówno 
w zakresie strategii działania, jak i modeli przestrzennych17. 
Stare galerie i muzea są modernizowane i rozbudowywa-
ne, najczęściej według projektów najwybitniejszych współ-
czesnych architektów. Ich władze, poprzez wybór światowej 
klasy architekta, chcą z jednej strony zagwarantować sobie 
wysoką jakość projektu, a z drugiej liczą na wzrost zaintere-
sowania mediów i publiczności, który w rezultacie przynie-
sie komercyjny sukces odnowionej placówce, podniesie jej 
konkurencyjność, zwiększy atrakcyjność i poszerzy obszar 
działalności. Jednak zamiary te nie zawsze uwieńczone zo-
stają powodzeniem. Victoria Newhouse cały rozdział swojej 
książki Towards a New Museum zatytułowała prowokacyj-
nie Wings That Don’t Fly (Skrzydła, które nie latają), opi-
sując w nim przypadki muzealnych rozbudów, dokonanych 
ze szkodą dla architektury pierwotnego obiektu. Do takich 
nieudanych przedsięwzięć zaliczyła m.in. rozbudowy nowo-
jorskich gmachów muzealnych Metropolitan, MoMA i Gug-
genheim, dokonane w latach 80. XX wieku18. 

Muzeum Isabelli Gardner także padło ofiarą swojej po-
pularności. Liczba odwiedzających je osób zwiększyła się 
w ciągu stulecia z dwóch do dwustu tysięcy rocznie19. 
Zarówno niewielkie szatnie, toalety, kawiarnia i sklepik 
urządzone w krużgankach parteru, jak i sama materia sta-
rzejącej się budowli nie były w stanie udźwignąć naporu 
przewijających się przez jej mury gości. Istotną przesłanką 
podjęcia decyzji o modernizacji muzeum były też dotkliwe 
skutki kradzieży z 1990 r., której sprawców jak dotąd nie 
schwytano. Decyzja o konieczności rozbudowy zapadła 
w 1999 roku. Program inwestycyjny zakładał, oprócz rea-
lizacji nowoczesnych zabezpieczeń i systemów sygnalizacji 
włamania, także konieczność dobudowy nowego skrzydła, 
które miało pomieścić dodatkową przestrzeń ekspozycyj-
ną i różne funkcje recepcyjne, dydaktyczne i serwisowe. 
Władze muzeum zdawały sobie sprawę ze skali trudności 
inwestycji, potęgowanej zapisem fundatorki stanowiącym, 
że żadne dzieło sztuki nie może opuścić murów muzeum 
i zabraniającym wprowadzania jakichkolwiek zmian do pier-
wotnej aranżacji wnętrz. Postanowiono zatem, że rozbudo-
wa powinna stanowić niezależną kubaturę zlokalizowaną na 
tyłach budynku, kosztem zajęcia części ogrodu i wyburzenia 
stojącej tam zabytkowej wozowni. 

Projekt rozbudowy muzeum został w 2005 r. powierzony 
Renzo Piano, jednemu z najwybitniejszych współczesnych 
architektów, laureatowi nagrody Pritzkera – wyróżnienia, 
które w świecie architektury jest odpowiednikiem nagrody 
Nobla. Pochodzący z Włoch, urodzony w 1937 r. Piano, zna-

8. Wnętrze Raphael Room, na środku Zwiastowanie, obraz autorstwa Piermatteo d’Amelia, ok. 1475 roku 
8. The inside of the Raphael Room; in the middle, Annunciation by Piermatteo d’Amelia, ca. 1475
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9. Widok nowego skrzydła i nowe wejście do Muzeum Isabeli Stewart Gardner od strony parku przy Evans Way
9. The view of the new wing and the new entrance to the Isabella Stewart Gardner Museum from the park by Evans Way

10. Pawilon wejściowy z punktem recepcyjnym, w głębi szklarnia, w której hodowane są kwiaty
10. The entrance pavilion with the reception point; in the background, the greenhouse where flowers are grown
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ny jest przede wszystkim jako autor imponujących i zaawan-
sowanych technologicznie budynków, należących do nurtu 
high-tech, takich jak: Centre Georges Pompidou w Paryżu 
(z Richardem Rogersem, 1977), New York Times Building 
w Nowym Jorku (2007), czy najwyższego budynku, jaki zbu-
dowano w Europie Zachodniej – London Bridge Tower, tzw. 
Shard w Londynie (2012). W Stanach Zjednoczonych Piano 
jest szczególnie ceniony jako projektant budowli muzealnych. 
Uważa się, że jest to twórca, który w swoich dziełach nie eks-
ponuje nadmiernie swojego ego, że jego architektura nie 
przytłacza muzealnych kolekcji, przeciwnie – tworzy dla nich 
odpowiednią, w miarę dyskretną oprawę. Jego dziełem są 
miedzy innymi amerykańskie muzea: The Menil Collections 
w Houston (1982–1986), nowy gmach The Whitney na Man-
hattanie w Nowym Jorku (w budowie), oraz rozbudowy High 
Museum w Atlancie (1999–2005), Los Angeles Museum of 
Art (The Resinck Pavillion, 2006–2010), Kimbell Art Museum 
w Fort Worth (2007–2013) i nieukończona jeszcze rozbudo-
wa muzeum sztuki w Harvardzie. 

Renzo Piano nie wykształcił swojego własnego, rozpo-
znawalnego na pierwszy rzut oka stylu, owego autorskiego 
języka formalnej ekspresji, który jest udziałem Zahy Ha-
did, Daniela Libeskinda czy Franka Gehry’ego. Przeciwnie, 
szczyci się tym, że do każdego projektu podchodzi indywi-
dualnie, starając się wypracować oryginalne i nowatorskie 
często rozwiązania, bazujące na perfekcyjnym rzemiośle 
i znajomości współczesnych technologii. Zresztą, co charak-
terystyczne i wiele mówiące, swoje biuro nazwał „warszta-
tem budowlanym” – Renzo Piano Building Workshop – a na 
jego stronie internetowej umieścił grafikę, która przypo-

mina bardziej zwykłą ścianę w pracowni majsterkowicza, 
niż reklamę biura architektonicznego działającego w skali 
globalnej. Opisując swoją metodę twórczą podaje, że róż-
ni się ona zasadniczo od klasycznego, linearnego sposobu 
projektowania, wiodącego zazwyczaj od ogółu do szczegółu 
(top-down). U Renzo Piano projekty opracowuje się równo-
cześnie w wielu skalach, przy szerokim wykorzystaniu fizycz-
nych modeli, budowanych nawet w skali 1:1, dzięki czemu 
zdarza się, że pojedynczy detal wpływa na całość projektu 
(bottom-up). W efekcie projektowane przez niego budynki 
różnią się między sobą, są zależne od programu, kontekstu 
i indywidualnych preferencji klienta20. 

Piano wiedział, że podejmując się projektu rozbudowy 
muzeum Isabelli Stewart Gardner przystępuje do bardzo 
trudnego zadania. W wywiadzie udzielonym w styczniu 
2012 r., tuż po otwarciu nowego budynku21, wspominał, 
że największym wyzwaniem było dla niego zmierzenie się 
z dziedzictwem piękna ukrytego w Fenway Court i powiąza-
nych z nim ludzkich uczuć. Romantyczna idea weneckiego 
pałacu zbudowanego w Bostonie, budowli i kolekcji uko-
chanej przez pokolenia mieszkańców tego miasta, którzy 
odwiedzali to miejsce najpierw jako dzieci, potem jako 
rodzice i dziadkowie – skłoniły architekta do poszukiwania 
rozwiązania, które by nawet w najmniejszym stopniu nie 
konkurowało z istniejącym budynkiem. Koncepcja narzuci-
ła się sama – twierdzi Piano. Fenway Court jest masywny, 
introwertyczny, staroświecki. Nowe skrzydło zaprojektowa-
ne przez Piano jest ekstrawertyczne, transparentne i no-
woczesne. Zostało zanurzony w ogrodzie i otaczającym go 
parku, zewsząd czytelne są relacje z otoczeniem. Ze starym 

11. Główna klatka schodowa w nowym skrzydle, w głębi salon muzealny 
11. The main staircase in the new wing, the museum salon in the background
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gmachem łączy go jedynie przeszklona przewiązka. Piano 
w wielu miejscach swojego projektu wykorzystał motyw 
szklanego zadaszenia dziedzińca, osiągając dzięki temu 
wrażenie lekkości i świetlistości wnętrz. Pawilon recep-
cyjny przypomina ogrodową altanę. Wrażenie to potęgują 
wszechobecne rośliny i kwiaty, zarówno te, w wazonach, jak 
i te, w otaczających obiekt ogrodach i szklarniach. 

Część nadziemna, zawieszona ponad przeszklonym par-
terem, składa się z czterech kostek, o elewacjach pokrytych 
patynowaną na zielono blachą miedzianą. Dwie największe 
bryły mieszczą przestrzeń ekspozycji czasowych i salę koncer-
tową dla 300 osób. Posiada ona niezwykłe proporcje i właści-
wości akustyczne, jest niewielka i bardzo wysoka. Widzowie 
siedzą wokół sceny na trzech poziomach wąskich, jednorzę-
dowych balkonów. Rozwiązanie to daje efekt bezpośredniego 
obcowania z muzyką, Renzo Piano powiada, że w sali słychać 
nawet oddech muzyka grającego na flecie22. W pozostałych 
bryłach rozlokowano pomieszczenia administracyjne i zaple-
cze naukowo-badawcze. Na parterze, oprócz hallu wejścio-
wego, sanitariatów i szatni, rozplanowano sklep, restaurację 
i salon muzealny. Powierzchnia użytkowa nowego skrzydła 
wynosi 6500 m², to jest więcej niż wynosząca około 6000 m² 
powierzchnia oryginalnego budynku. 

Inwestycja została ukończona 19 stycznia 2012 r., i jak zwy-
kle bywa w takich wypadkach, spotkała się ze zróżnicowanym 
odbiorem. Z jednej strony podkreślany jest umiar i właściwa 
skala architektury, transparentność i świetlistość wnętrz oraz 
znakomita akustyka sali koncertowej. Muzeum zyskało nowe 
funkcje i przestrzenie, stary budynek został znacznie odciążo-
ny. Poszerzona została oferta muzealna i być może wzrośnie 

frekwencja. Jednak – coś się zmieniło. Do starego muzeum 
wchodziło się od strony ulicy Fenway, przez mały hall wejścio-
wy usytuowany na osi budynku. Skromna frontowa fasada 
i ciasnota wejścia potęgowały wielkie wrażenie, jakie na goś-
ciach robiło wnętrze dziedzińca, rozświetlone sączącym się 
z góry światłem. Tymczasem nowe wejście urządzone zostało 
z przeciwnej strony. Odwiedzający wchodzą teraz do muzeum 
od strony parku przy Evans Way i prowadzeni są do starego 
budynku meandrem szklanych korytarzy. Wejście urządzono 
w miejscu dawnego sklepu muzealnego, skąd zwiedzający 
wchodzą na boczny krużganek dziedzińca. Pomimo tego wi-
dok dziedzińca nadal robi wielkie wrażenie. Jedyną zmianą 
w oryginalnej aranżacji dzieł sztuki była konieczność przesu-
nięcia egipskiego sarkofagu, blokującego przejście na krużga-
nek. Jednak Sebastian Smee, krytyk bostońskiego dziennika 
„The Boston Globe” twierdzi, że naruszona została magiczna 
atmosfera, wrażenie tajemniczości tego prywatnego muzeum, 
urządzonego przed wiekiem przez Isabellę Stewart Gardner. 
Jego zdaniem przejrzystość i racjonalna logika architektury 
nowego skrzydła stoją w sprzeczności z XIX-wiecznym duchem 
romantyzmu i sentymentalnego piękna, którym przesycona 
jest stara kolekcja23. 

Zarzut ten trafia w samo sedno problemu, który towarzy-
szy modernizacjom starych, kolekcjonerskich muzeów. Ich 
urok polega właśnie na tym, że są nienowoczesne, malow-
nicze, ciasne, niekiedy wręcz zagracone. Ich wnętrza odbie-
gają od przejrzystych schematów, według których realizo-
wane są współczesne aranżacje muzealne. Obfitują za to 
w zaskakujące zestawienia dzieł sztuki, rzemiosła artystycz-
nego i mebli, połączonych ze sobą nie według naukowego 

12. Przeszklona przewiązka łącząca nowe skrzydło z Fenway Court
12. A glazed passage joining the new wing with the Fenway Court
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klucza, lecz wedle gustów i upodobań ich twórców. Wiele 
obrazów nie jest w nich ani odpowiednio opisanych, ani 
prawidłowo oświetlonych. Zamiast łatwej, przejrzystej dy-
daktyki oferują widzowi chwile zaskoczeń i wzruszeń. Dzie-
ła sztuki zgromadzone w kameralnym otoczeniu uzyskują 
szczególną oprawę i działają ze wzmocnioną siłą. Chociaż 
płótna walczą w nich niekiedy o życie, w domowych wnę-
trzach wyglądają lepiej niż w muzeum, ponieważ ożywają 
w nich, można je poczuć, nie zostały zamknięte w intelektu-
alnych i historycznych ramach24.

Każda ingerencja w oryginalny kształt takich kolekcji przy-
nieść musi w rezultacie zmianę ich percepcji. Czy to Wallace 
Collection w Londynie, Muzeum Barnesa w Filadelfii25, czy 
Muzeum Czartoryskich w Krakowie – ich modernizacjom 
towarzyszą kontrowersje i spory. Skala i charakter zmian 
spowodowanych modernizacją, rozbudową lub przebudo-
wą są oczywiście różne. W wypadku Muzeum Isabelli Ste-

wart Gardner ingerencja ograniczyła się do budowy nowego 
skrzydła, które w jasny i przejrzysty sposób zostało oddzielo-
ne od części starej. W samym budynku Fenway Court doko-
nano niewielu zmian. Można wręcz teoretycznie założyć, że 
po wyburzeniu nowego skrzydła możliwy byłby powrót do 
pierwotnego kształtu kolekcji. Można też – co bardziej prak-
tyczne – mentalnie rozdzielić obie części, przypisując ekstra-
wertyczną bryłę rozbudowy wraz z otaczającą ją przestrzenią 
miejską, sklepami i samochodami do czasów teraźniejszych, 
a introwertyczny stary gmach wraz z kolekcją dzieł sztuki 
przyporządkować czasom minionym. W tym sensie nale-
ży stwierdzić, że Muzeum Isabelli Stewart Gardner wyszło 
z rozbudowy dokonanej według projektu Renzo Piano bez 
większego szwanku. Wizyta w Fenway Court nadal zapew-
nia zwiedzającym nostalgiczną podróż w czasie i artystyczne 
wzruszenia, a nowe skrzydło – wszelkie udogodnienia i atrak-
cje właściwe współczesnym, wielofunkcyjnym muzeom.

Streszczenie: Cykl artykułów „Stare kolekcje – nowa ar-
chitektura” poświęcony jest współczesnym dobudowom, 
rozbudowom i modernizacjom słynnych kolekcjonerskich mu-
zeów, które powstały w Stanach Zjednoczonych na przełomie 
XIX i XX wieku. Niniejszy artykuł przedstawia historię kolekcji 
Isabelli Stewart Gardner, która dla zebranych dzieł sztuki zbu-
dowała na przedmieściach Bostonu specjalne muzeum, o ar-

chitekturze wzorowanej na renesansowych pałacach wene-
ckich. Muzeum to zostało w latach 2005-2012 rozbudowane 
na podstawie projektu znanego włoskiego architekta – Renzo 
Piano. Projekt ten na początku budził liczne kontrowersje, lecz 
w rezultacie oceniany jest przychylnie, jako właściwe i pełne 
umiaru uzupełnienie starego historycznego budynku Muzeum, 
mogące stanowić wzór dla podobnych przedsięwzięć.

Słowa kluczowe: architektura muzeów, muzea kolekcjonerskie, Isabella Steward Gardner.

Przypisy
(Endnotes)
1 Z. Żygulski jun., Puławy, w: Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, Muzeum Narodowe, Kraków 1998, s. 12.
2 Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982, s.33.
3 K. Pomian, Zbieracze i osobliwości, PIW, Warszawa 1996, s. 8.
4 H.T. Goldfarb, The Isabella Stewart Gardner Museum, Yale University, New Haven 1995, s. 6.
5 Ibidem, s. 12.
6 Ibidem, s. 14.
7 Ibidem, s. 14.
8 Ibidem, s. 14.

13. Muzeum Stewart Gardner – widok ogólny po rozbudowie
13. The Isabella Stewart Gardner Museum – general view after enlargement

(Fot. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – © Isabella Stewart Gardner Museum; 6, 13 – Wikimedia Commons; 9, 10, 11, 12 – A. Jasiński) 
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z zagranicy

9 Ibidem, s. 17.
10 Ibidem, s. 18 – opłata została wprowadzona po to, aby zniechęcić ciekawskich, którzy tak naprawdę nie byli zainteresowani sztuką.
11 A. Hawley, Preface, w: H.T. Goldfarb, The Isabella Stewart …, s. VII.
12 Ibidem, s. VII - VIII.
13 Muzeum wyznaczyło nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów za informację, która doprowadziłaby do odzyskania dzieł sztuki. Do tej pory nie odzyskano 
żadnego ze skradzionych obiektów.
14 H.T. Goldfarb, The Isabella Stewart …, s. 115.
15 M. Popczyk, Muzeum sztuki. Antologia, Universitas, Kraków 2005, s. 39.
16 V. Newhouse, Art and the Power of Placement, The Monacelli Press, New York 2005, s. 13.
17 A. Kiciński, Muzea – strategie i dylematy rozwoju, Warszawa 2004, s. 24-76.
18 V. Newhouse, Towards a New Museum, The Monacelli Press, New York 2006, s. 139.
19 http://www.rpbw.com/project/87/renovation-and-expansion-of-the-isabella-stewart-gardner-museum/
20 http://www.rpbw.com/en/architecture/3/the-firm/4/company-profile/
21 http://fr.blouinartinfo.com/news/story/756872/renzo-piano-on-his-chivalrous-addition-to-the-isabella-stewart
22 http://fr.blouinartinfo.com/news/story/756872/renzo-piano-on-his-chivalrous-addition-to-the-isabella-stewart
23 http://www.bostonglobe.com/2012/01/15/gardnerartreview/d3zfpk2mFkz8aFuDSA0BwI/story.html
24 Dorothea Rockburne, cyt. za: Victoria Newhouse, Art and the Power of Placement, The Monacelli Press, New York 2005, s. 13.
25 O losach kolekcji Barnesa i kontrowersyjnej budowie nowego muzeum patrz: A. Jasińska, A. Jasiński, Muzeum Fundacji Barnesa w Filadelfii, „Muzealnictwo” 
2014, nr 55, s. 204-211. 
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