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Abstract: The article presents the history of the Dulwich 
Picture Collection in London. The gallery building, erected 
in 1813 and designed by the prominent British architect Sir 
John Soane, is regarded as an archetype of a picture gallery 

building. The many additions and extensions to the structure 
of the building have not spoiled the original edifice; on the 
contrary, they have boosted its attractiveness and provided it 
with new functions required in modern museums.
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Położone na południowych przedmieściach Londynu Dul-
wich Picture Gallery (dalej – Galeria) jest muzeum niezwy-
kłym, zarówno ze względu na jakość artystyczną zbiorów, 
głównie dzieł malarskich pędzli europejskich mistrzów, jak 
i z racji wartości architektonicznej budowli, w której płót-
na te są eksponowane. Powstały w 1813 r. budynek, któ-
rego autorem był wybitny brytyjski architekt Sir John So-
ane uznawany jest za archetyp galerii malarstwa. Kolejne 
przebudowy i zmiany wprowadzane w bryle budowli nie 
spowodowały zatarcia cech oryginalnego dzieła, przeciw-
nie, dodały mu atrakcyjności i pozwoliły na realizację dodat-

kowych funkcji, wymaganych przez współczesne placówki 
muzealne.

Zwiedzając galerię obrazów w Dulwich nasuwa się myśl, 
że spora część eksponowanych tu płócien mogłaby – gdy-
by bieg historii potoczył się inaczej – zdobić polskie muzea. 
Obrazy, które stanowią trzon kolekcji Dulwich Picture Gal-
lery zostały bowiem zamówione ponad 200 lat temu przez 
ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskie-
go, z myślą o stworzeniu Galerii Narodowej w Warszawie. 
W 1790 r. Stanisław August, za pośrednictwem swojego 
brata, prymasa Michała Poniatowskiego zwrócił się do  
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osiadłego w Londynie antykwariusza Noela Desenfansa 
(1744–1807) z prośbą o zgromadzenie odpowiedniej ko-
lekcji. Obrazy te nie dotarły do Polski1. W 1814 r. znalazły 
się natomiast w Dulwich, wówczas podlondyńskiej wiosce, 
w specjalnie wybudowanej dla nich galerii, zaprojektowa-
nej przez Sir Johna Soane’a. 

Zwyczaj kolekcjonowania dzieł sztuki przez europejskie 
domy panujące ma długą tradycję, sięgającą czasów ce-
sarstwa rzymskiego. Rzymscy notable otaczali się rzeczami 
rzadkimi i pięknymi. Witruwiusz, w księdze VI z Dziesięciu 
Ksiąg o Architekturze podkreśla prestiżową rolę jaką sztu-
ka odgrywała w ich rezydencjach: Dla ludzi znakomitych, 
którzy piastując dostojeństwa muszą świadczyć usługi oby-
watelom, należy budować przedsionki królewskie, atria 
wysokie, perystele bardzo obszerne, zieleńce i promenady 
odpowiednie do godności, jakie piastują, prócz tego biblio-
teki, pinakoteki i bazyliki nie mniej wspaniałe niż publiczne, 
gdyż w domach ich często odbywają się zarówno państwo-
we narady, jak i prywatne sądy i arbitraże2. Wspomniane 
pinakoteki to pomieszczenia, w których eksponowane były 
obrazy i freski (od: pinakes – malowane tablice). 

Kolekcje królewskie, cesarskie i książęce stanowiły zarów-
no atrybut, jak i emanację władzy3. Reprezentacyjne i boga-
to urządzone siedziby dworskie pełniły symboliczne i cere-
monialne funkcje, a zbiory sztuki, które się w nich mieściły 
stanowiły niezbędny element funkcjonowania dworu, a przy 
okazji odbijały jego rozmaite dyplomatyczne i kulturalne po-
wiązania, oraz mechanizmy, które nimi rządziły4. W czasach 
nowożytnych najbardziej znaną kolekcją dworską były zbiory 
Habsburgów, zapoczątkowane przez arcyksięcia Fryderyka III, 
które w XVIII w. zostały udostępnione publiczności w wiedeń-
skim Belwederze, a następnie przekształcone w narodowe 
Muzeum Historii Sztuki, otwarte przez cesarza Franciszka Jó-

zefa w 1891 roku. Pasja kolekcjonerska Habsburgów stała się 
wzorem dla wielu kolekcji powstających w Europie Środko-
wej od XVI do XX w., a wiedeński Belweder stał się pierwszą 
na świecie galerią malarstwa, której celem była powszechna 
edukacja5. Kolekcje królewskie, z Luwrem, Ermitażem i Gale-
rią Drezdeńską na czele, leżały u podstaw powstania najwięk-
szych europejskich narodowych muzeów sztuki. 

Także polscy władcy byli kolekcjonerami, poczynając od 
Zygmunta Augusta, który zebrał wspaniały zbiór arrasów. 
Koneserami i patronami sztuk byli Zygmunt III i jego syn, 
Władysław IV Waza6. Znana była też pasja kolekcjonerska 
Augusta III, który otworzył na Zamku warszawskim stałą 
ekspozycję malarstwa, a w Dreźnie, w 1747 r. założył galerię 
obrazów starych mistrzów7. Stanisław August Poniatowski 
nie przejął po Sasach ani majątku, ani dworu sensu stricto, 
dlatego musiał swoją kolekcję sztuki – niezbędny element 
dworu królewskiego – budować od nowa. Wzorcem dla nie-
go były wielkie oświeceniowe dwory w Wiedniu, Berlinie 
i Paryżu. Dzieła sztuki, rzemiosła artystycznego i instrumen-
ty naukowe na dwór warszawski kupowane były na głów-
nych rynkach europejskich: w Rzymie i innych miastach 
włoskich, od Wenecji poczynając na Neapolu kończąc, na 
aukcjach w miastach holenderskich i niemieckich, a także 
u paryskich antykwariuszy. Mimo stosunkowo skromnych 
środków, jakie mógł przeznaczyć na dzieła sztuki, zakupów 
dokonywano systematycznie i programowo, gromadząc 
galerię obrazów, rycin i rzeźb, bibliotekę, gabinet nauko-
wy i obserwatorium astronomiczne. Perły swojej kolekcji, 
w tym zamówione u Desenfansa obrazy starych mistrzów, 
Stanisław August zamierzał umieścić w Pałacu na Wodzie 
w Łazienkach8, którego rozbudowa w stylu klasycznym 
trwała w latach w 1788– 1793. 

W związku z ciągłym narastaniem popytu, poczynając od 
XVI w., stopniowo organizował się europejski rynek sztu-
ki. Światowymi stolicami handlu sztuką były początkowo 
Amsterdam i Paryż, pod koniec XVIII w. na skutek rewolucji 
francuskiej to miejsce zajął Londyn. Wtedy też nastąpiła 
profesjonalizacja handlu dziełami sztuki, powstały słynne 
domy aukcyjne: Sotheby’s, Christie, Manson & Woods Ltd., 
rozwinął się silny rynek antykwaryczny, z firmami takimi jak: 
Koetser, Sedelmeyer, Seligman, Wildenstein. To właśnie tu, 
w 1778 r. dom aukcyjny Christie’s pośredniczył w zakupie 
znakomitej kolekcji malarstwa Horacego Walpole’a dla ca-
rycy Katarzyny II9. Do Londynu przywożono znacznie więcej 
dzieł aniżeli wcześniej – częściowo dzięki agentom, którzy 
w imieniu brytyjskich handlarzy skupowali je we Włoszech 
od zakonów i ubożejącej arystokracji, częściowo zaś dzięki 
wyprzedaży zbiorów, które trafiały tu z ogarniętej rewolu-
cją Francji. Desenfans potrafił korzystać z obu tych źródeł. 
Do 1795 r. zgromadził pokaźny zbiór obrazów, zawierają-
cy przykłady twórczości dawnych mistrzów podziwianych 
w tym czasie. Współczesna mu sztuka była znacznie skrom-
niej reprezentowana, gdyż przy zakupach musiał brać pod 
uwagę preferencje króla Stanisława i jego upodobania do 
malarstwa Antona van Dycka, Rubensa, Charlesa Le Bruna, 
Poussina i Rembrandta. Desenfans w latach 1790–1795 
skupował dla dworu polskiego nie tylko obrazy, ale i dzieła 
rzemiosła artystycznego, które posłużyły do wyposażenia 
pałacu prymasowskiego w Warszawie i rezydencji królew-
skiej w Jabłonnie. Za swoje usługi został mianowany na sta-
nowisko polskiego konsula generalnego w Londynie10.

1. James Northcote, Portret Noela J. Desenfansa, 1796 

1.  James Northcote, Noel J. Desenfans, 1796
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Kiedy w 1795 r. Rosja, Prusy i Austria dokonały ostat-
niego rozbioru Polski, Stanisław August musiał abdykować 
i londyński antykwariusz został z kolekcją liczącą 180 obra-
zów. W 1801 r. Desenfans przesłał Memorandum carowi 
Rosji, z ofertą ich sprzedaży. Podaje w nim, że na obrazy 
przeznaczone dla Polski wydał w latach 1790–1795 sumę 
9000 funtów i nigdy nie otrzymał zwrotu tych pieniędzy11. 
Później podejmował jeszcze kilka prób sprzedaży obrazów. 
W 1802 r. urządził aukcję dzieł z „polskiej” kolekcji, opubli-
kował również do niej obszerny katalog. Jednak aukcja nie 
przyniosła spodziewanych wyników12 – sprzedano zaledwie 
kilka dzieł. 

Desenfans zmarł w 1803 roku. W testamencie zostawił 
majątek żonie i swojemu długoletniemu przyjacielowi – 
malarzowi Françoisowi Bourgeoisowi (1756–1811). Oprócz 
obrazów przeznaczonych dla polskiego króla w jego kolekcji 
znajdowało się również wiele innych płócien. Spadkobierca 
szukał sposobu, by kolekcja ta przyczyniła się do rozwoju 
nauki, do czego Desenfans dążył zawsze niestrudzenie, 
myślą i czynem13. Jednak chcąc zakupić nieruchomość od 
księcia Portlandu, aby tam stworzyć galerię i udostępnić od-
płatnie artystom jak i publiczności, spotkał się z odmową. 
Potem, ze względu na obawę przed rozproszeniem kolek-
cji, odrzucił pomysł zapisania zbiorów dla British Museum. 
Ostatecznie Bourgeois zdecydował, że podaruje kolekcję 
obrazów College’owi w Dulwich. 

Na początku XIX w. Dulwich College był zamożną instytu-
cją, bardziej znaną z gościnności niż z wysokiego poziomu 
nauczania. Szkołę tę założył Edward Alleyn (1566–1626), 
słynny aktor i przedsiębiorczy organizator życia artystycz-
nego na przełomie XVI i XVII wieku. Lustracja z 1808 r. tak 
opisuje Dulwich: Próżno szukać posiadłości tak rozległej, 

2. William Beechey, Portret Françoisa Bourgoisa, ok. 1805

2. William Beechey, François Bourgois, c.1805

3. Portret Edwarda Alleyna, szkoła angielska, 1626

3.  Edward Alleyn, English school, 1626

4. Thomas Lawrence, Portret Johna Soane’a, 1828 

4.  Thomas Lawrence, John Soane, 1828 
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pięknej z tak rozmaitymi widokami. Wtulona w bogatą, ży-
zną dolinę o urozmaiconej powierzchni, z pagórkami i płasz-
czyznami ożywiona krzątaniną, pracą i handlem, hałasem 
manufaktur i gwarem zajętych ludzi14. College posiadał 
już galerię obrazów, na którą składały się kolekcje Edwar-
da Alleyna (1566–1626) i innego angielskiego aktora Wil-
liama Cartwrighta (1606–1686). Alleyn zapisał szkole swój 
prywatny zbiór – portrety własne, serie podobizn królów 
i królowych angielskich, apostołów i sybilli. Mają one dużą 
wartość antykwaryczną, jako jedna z nielicznych, stosun-
kowo wysokiej klasy zachowanych kolekcji elżbietańskich. 
Pozostała część najstarszych obrazów w Dulwich pochodzi 
z zapisu Williama Cartwrighta z 1686 roku. Jego kolekcja 
obejmowała portrety: rodzinne, rodziny królewskiej i wy-
bitnych aktorów, martwe natury, pejzaże. Skromna klasa 
tych obrazów, z których część została namalowana przez 
artystów mało lub wcale nieznanych, paradoksalnie stała 
się wartością tego zbioru, stanowiąc niezwykłe świadectwo 
epoki. Francis Bourgeois zmarł w 1811 roku. Jego kolekcja 
obejmowała wówczas około 350 obrazów. Wraz z obrazami 
zapisał Dulwich College sumę 10 000 funtów przeznaczoną 
na budowę nowej galerii. Życzeniem Bourgeoisa było aby 
nową galerię zaprojektował najbardziej wówczas znany an-
gielski architekt John Soane (1753–1837), który m.in. kie-
rował przebudową Bank of England. Indywidualność jego 
stylu polegała na pragnieniu tworzenia nowej architektury 
opartej na klasycznych zasadach i dostosowanej do współ-
czesnych potrzeb. To połączenie wzbudzało u wielu pewną 
nieufność. Soane był przyjacielem kolekcjonerów i bardzo 

ważną była dla niego perspektywa zaprojektowania galerii 
malarstwa – typu budowli, który go szczególnie intereso-
wał – ale także stworzenie projektów mauzoleum jej fun-
datorów. Pierwsze mauzoleum autorstwa Soane’a zostało 
wybudowane na tyłach domu przy Charlotte Street w Lon-
dynie, gdzie mieszkali Desenfans i Bourgeois. Po śmierci 
Desenfansa właśnie tam umieszczono jego ciało. Bourgeois 
pragnął aby podobna budowla powstała w Dulwich i aby 
tam spoczęły szczątki zarówno jego, jak i Desenfansa. Wy-
bór architekta, który połączyłby galerię z mauzoleum nie 
mógł być trafniejszy. Soane wielokrotnie przedstawiał pro-
jekty, wystawiane w Akademii Królewskiej, w których pod-
kreślał fascynację śmiercią i upodobanie w przedstawianiu 
jej w sposób symboliczny.

W testamencie Bourgeois proponował zgromadzenie 
obrazów w odpowiednio przebudowanym zachodnim 
skrzydle college’u. Soane, po przybyciu po raz pierwszy 
do Dulwich – już następnego dnia po śmierci Bourgeoisa – 
stwierdził, że ze względu na zły stan techniczny istniejącego 
budynku byłoby lepiej na tyłach college’u wybudować cał-
kiem nowy obiekt. Wykonał kilka szkicowych wersji projek-
tu, opatrzonych akwarelami i rysunkami przedstawiającymi 
założenie w widokach z lotu ptaka. Początkowo planował 
czworobok złożony z budynku Dulwich College, galerii, bi-
blioteki i sierocińca. Jednak dopiero piąta, najskromniejsza 
wersja projektu, ograniczona do wolnostojącego budynku, 
w którym mieściła się galeria obrazów i przytułek, zosta-
ła 12 lipca 1811 r. przyjęta przez zarząd Dulwich College, 
wraz ze stosunkowo skromnym budżetem, szacowanym na 

5. Dulwich Picture Gallery, mauzoleum po wschodniej stronie budynku, w głębi widoczny Stary College

5.  Dulwich Picture Gallery, mausoleum on the eastern side of the building, the Old College in the background
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6. Dulwich Picture Gallery, widok od zachodu, od strony wejścia głównego

6.  Dulwich Picture Gallery, view from the west, from the main entrance

7. Świetliki dachowe i surowe detale ceglanej elewacji 

7.  Skylights and austere elements of a brick facade 
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kwotę 11 270 funtów15. Plan Soane’a zakładał wzniesienie 
budowli w formie pięciu połączonych amfiladowo sal, na-
wiązujących układem do tradycyjnej galerii [ang. gallery] – 
długiego, reprezentacyjnego pomieszczenia w angielskich 
rezydencjach wiejskich, zazwyczaj budowanego od połu-
dniowej strony domu16. 

Prace budowlane zostały zakończone w 1813 roku. Obra-
zy przewieziono do Dulwich w roku następnym. W 1815 r. 
w nowym mauzoleum umieszczono sarkofagi fundatorów. 
Od tego roku kolekcja była dostępna dla członków Akademii 
Królewskiej oraz jej studentów. Dopiero w 1817 r., po po-
konaniu trudności z ogrzewaniem, kolekcja została na stałe 
udostępniona publiczności17. Architektura Galerii zwraca 
uwagę swoją surowością, będącą częściowo skutkiem fi-
nansowych cięć, do których musiał się dostosować archi-
tekt. W sierpniu 1811 r. Soane pisał do Dyrektora Dulwich 
College Uczynię co tylko w mej mocy, by przy ograniczeniu 
wydatków nie ucierpiała solidność i trwałość konstrukcji18. 
Oszczędność jednak miała wpływ na ostateczny kształt 
budynku. Nigdy nie zrealizowano arkad projektowanych 
w elewacji wschodniej od strony ogrodu. W zbiorach Soane 
Museum zachował się rysunek prezentujący budynek tak, 
jak go sobie wyobrażał architekt.  

Surowość budynku łączy się jednak przede wszystkim 
z poszukiwaniem przez architekta prostoty w architekturze 

i powrotem do elementarnych zasad projektowania stoso-
wanych we wczesnym okresie rozwoju cywilizacji. Zagadnie-
niem tym zajmował się wcześniej projektując budynki go-
spodarcze, takie jak stajnie i mleczarnie. Wiejskie otoczenie 
Galerii w Dulwich, obojętność jej władz na sprawy estetyki 
oraz ograniczony budżet stworzyły okazję do porzucenia 
ustalonej w architekturze mody (klasycystycznej) na rzecz 
nowego stylu. Okazję tę Soane skrupulatnie wykorzystał. 
W owych czasach powszechnie uważano, że muzeum po-
winno być zbudowane z kamienia, podkreślając jego so-
lidność, i utrzymane w stylu opartym na porządku klasycz-
nym. W Dulwich Gallery warunki te nie zostały spełnione. 
Budynek składający się z mauzoleum, Galerii i przytułku dla 
sierot został wzniesiony z żółtobrązowej cegły londyńskiej, 
najtańszego wówczas materiału budowlanego, którego 
w bardziej reprezentacyjnych budynkach nie stosowano. 
Architekt dostrzegł urodę tego materiału, rozmaitość jego 
odcieni i osobiście doglądał murarzy przy układaniu cegły. 
Jedynym drogim materiałem użytym w budowie był kamień 
portlandzki zastosowany w latarni i we fryzie.  

Odejście od klasycznego porządku było dla współczes-
nych trudne do przyjęcia. Ustępstwem architekta na rzecz 
kanonu było zastosowanie w elewacjach pionowych wystę-
pów z cegieł, które w pewien sposób imitują arkadowe pila-
stry nie różniąc się materiałem od reszty budynku. Kamien-

8. Dulwich Picture Gallery, widok z lotu ptaka

8.  Dulwich Picture Gallery, aerial view
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ny pas przebiegający dołem wspiera te występy sugerując 
bazę, a wieńczący je pas z kamienia portlandzkiego imituje 
belkowanie. Soane upraszczał formy architektoniczne, co 
pozwoliło mu skupić się na cechach, które uważał za naj-
ważniejsze: współzależności elementów, kontraście świat-
ła i cienia, sylwetce budynku na tle nieba, grze płaszczyzn. 
Prostota układu przestrzennego Galerii – naprzemienne ze-
stawianie sześcianu i sześcianu zdwojonego – jest odbiciem 
wiary angielskiego palladianizmu w zalety doskonałych pro-
porcji. Sale są oddzielone od siebie łukami. We wnętrzu, tak 
jak i na zewnątrz, brak jest klasycznych detali, poza luneta-
mi w nietypowym sklepieniu. 

Dla Soane’a znaczącą rolę odgrywało światło, dzięki któ-
remu można było otrzymywać teatralne efekty i jednocześ-
nie tworzyć „poezję architektury”. Fascynacja światłem wy-
wodzi się od Nicolasa Le Camus de Mézièresa (1721–1789), 
którego teoria architektury kładła nacisk na ścisłe jej po-
wiązanie z teatrem. John Soane rozwinął ten motyw jako 
podstawę nowej architektury wnętrz o niezapomnianej 
poezji19. W projekcie Stock Office w Banku Anglii z 1792 r. 
(nie istnieje)20, przy którym pomagał mu George Dance 
(1741–1825), jego nauczyciel, Soane stworzył „architektu-
rę uwolnioną z pęt”, w której atrybuty języka klasycznego 
zostały zredukowane do systemu rytych linii na elementach 
nośnych i gęstych rowków na sklepieniu. Oświetlone z góry 
przestrzenie nabrały niezwykle poetyckiego wyrazu (oso-
biste i romantyczne połącznie klasycyzmu i gotyku)21. Zna-
mienne dla tych przestrzeni były efekty świetlne i podwie-
szone sklepienia (Law Courts w Pałacu Westminsterskim, 

Privy Council Chamber w nowych Board of Trade and Privy 
Council Offices – żadna z budowli nie zachowała się). 

Budynek Dulwich Picture Gallery nie jest duży. Ekspozycja 
znajduje się na parterze, w salach w układzie amfiladowym, 
każda z nich zwieńczona jest łukiem. Dążenie do specjalnej ilu-
minacji przestrzeni znalazło odbicie w nowatorskim systemie 
górnego oświetlenia Galerii zaprojektowanego tak, aby za-
pewnić obrazom jak najlepsze światło, jednocześnie unikając 
powstawania refleksów na ich powierzchni. Górne oświetlenie 
Galerii zostało przejęte i upowszechnione przez inne tego ro-
dzaju instytucje, tworząc model dla nowoczesnych galerii ma-
larstwa22, który powtórzony został m.in. w Kimbell Art Muse-
um w Teksasie [Luis Kahn, 1972], Getty Center w Los Angeles 
[Richard Meier, 1997] i rozbudowie National Gallery w Londy-
nie [Venturi, Scott Brown and Associates, 1991]. 

Od czasu ukończenia pierwotnej budowli w 1813 r. była 
ona wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana. 
W 1884 r. dwupiętrowy trakt mieszczący przytułek dla sie-
rot został przebudowany przez Charlesa Barry’ego Juniora 
na równoległą galerię, o wysokości podwójnej kondygnacji; 
18 lat później Barry dobudował hall wejściowy od połu-
dniowej strony budynku (rozebrany w 1953 roku). W latach 
1910–1915, na podstawie projektu Edwina Stanley’a Halla 
wyburzono arkady wzdłuż wschodniej elewacji i w ich miej-
sce wzniesiono kolejny rząd czterech galerii, imitujących styl 
Soane’a. W 1936 r. Harry Stuart Goodhart-Rendel zakończył 
symetrycznie wschodnią elewację, dodając hall po północnej 
stronie budynku. W rezultacie od wschodniej strony nie wi-
dać już praktycznie nic z pierwotnego budynku. 

9. Amfiladowe sale Galerii z górnym świetlikiem

9.  Gallery en enfilade with an upper skylight 

   
   

 -
   

   
   

   
   

- 
   

   
   

   
  -

   
   

   
   

   
- 

   
   

   
   

  -
   

   
 



9www.muzealnictworocznik.com MUZEALNICTWO 57

z zagranicy

W czasie II wojny światowej, kiedy w 1940 r. zaczęły się 
niemieckie naloty, obrazy zostały wywiezione do Walii bądź 
ukryte w piwnicach Akademii Królewskiej. 17 lipca 1944 r. 
jedna z bomb spadła obok Galerii niszcząc jej zachodnią stro-
ną. Po wojnie, po wielu dyskusjach dotyczących nadania Ga-
lerii bardziej nowoczesnego wyglądu, postanowiono jednak 
ją wiernie odtworzyć. Pieczołowitą rekonstrukcję, z użyciem 
zachowanych oryginalnych elementów budowli, przepro-
wadzono według projektu Russela Vermona z biura Austin 
Vermon Associates. Wtedy też od wschodu, na osi budynku, 
dobudowano pawilon wejściowy. Galerię ponownie udostęp-
niono publiczności w 1953 roku. W 1980 r. odmalowano ją, 
przywracając ścianom oryginalny brudnoróżowy kolor, zwany 
„spaloną ochrą”23. Pierwotnie budynek Dulwich Picture Gal-
lery miał wielu krytyków, przez cały XIX w. wypowiadano się 
o nim z rezerwą, a o stosunku jego byłych administratorów 
świadczy fotografia z ok. 1910 r. przedstawiająca mury Galerii 
całkowicie porośnięte bluszczem24. Dopiero niedawno w peł-
ni doceniono jego architekturę. Szczęśliwie architekci, którzy 
na przestrzeni czasu dokonywali pewnych przeróbek zawsze 
liczyli się z oryginalnym projektem, dzięki czemu zachowany 
został styl pierwotnego budynku.

Ufundowana w 1811 r. Dulwich Picture Gallery, najstarsza 
udostępniona dla publiczności galeria w Wielkiej Brytanii, 
zaczęła wcześnie przyciągać innych ofiarodawców. Jednym 
z ważniejszych był William Linley (1771–1835). To od nie-
go, w 1822 r. Galeria otrzymała jako długotrwały depozyt, 
wspaniały podwójny portret pędzla Thomasa Gainsborou-
gha przedstawiający siostry Linley’a. W 1835 r. przekazał 
on również do Galerii 9 rodzinnych portretów tego wspa-
niałego malarza. W przeciągu XIX w. miało miejsce wiele 

kolejnych wartościowych przekazów. Do najważniejszych 
należą m.in.: portret przekazany przez Thomasa Moody’ego 
malowany przez Gainsborougha przedstawiający jego żonę, 
dar Henry’ego Yatesa Thompsona (1838–1928), który był 
Przewodniczącym Picture Gallery Commitee i odegrał zna-
czącą rolę w historii Galerii, a także przekaz malarza i kolek-
cjonera Charlesa Fairfaxa Murray’ego (1849–1919) – obra-
zy z jego kolekcji reprezentują głównie XVII i XVIII-wieczne 
angielskie malarstwo portretetowe. Obecnie Galeria liczy 
około 650 obrazów, niektóre z nich rzadko pojawiają się na 
ekspozycji. Wśród najważniejszych dzieł sztuki znajdują się 
znane obrazy: Rembrandta Dziewczyna w oknie, Rubensa 
Wenus, Mars i Kupidyn, Poussina Triumf Dawida czy Guida 
Reniego Święty Jan Chrzciciel. Jednym z bardziej znanych 
dzieł Galerii jest Portret młodzieńca pędzla Petera Lely’a, 
należący dawniej do kolekcji Charlesa Fairfaxa Murray’a. 

To co dzisiaj zwiedzający może oglądać w Dulwich Gal-
lery tylko w części jest zbiorem obrazów zgromadzonych 
dla króla polskiego. Jedynie 52 płótna wymienione w ka-
talogu z 1802 r. znajdują się obecnie na ekspozycji. Kolek-
cja zawdzięcza swoją sławę głównie obrazom mistrzów 
szkół holenderskiej, flamandzkiej i francuskiej. Są tu dzie-
ła Rembrandta, Antona van Dycka, Rubensa, Davida Te-
niersa, również pejzaże Jacoba van Ruisdaela i Meinderta 
Hobbemy’ego. Znajduje się też duży zbiór pejzaży italiani-
zujących, malowanych przez m.in. Aelberta Cuypa, Philipsa 
Wouwermansa, Nicolaesa Berchema, Jana Botha i Karla 
Dujardina. Szkoła francuska reprezentowana jest przez naj-
wyżej wówczas cenionych francuskich malarzy: Nicolesa Po-
ussina i Claude’a Lorraina25, malarstwo hiszpańskie – przez 
słynny obraz Dziewczyna z kwiatami, dzieło Bartolomé’a E. 
Murilla. 

10. Peter Lely, Chłopiec w stroju pasterza, ok. 1660

10.  Peter Lely, A Boy as a Shepherd, c.1660

11. Bartolomé E. Murillo, Dziewczyna z kwiatami, ok. 1670 

11.  Bartolomé E. Murillo, The Flower Girl, c.1670 
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31 grudnia 1966 r., zostało skradzionych z Galerii sześć 
obrazów26 – szczęśliwie wszystkie odzyskano. Kradzież ta 
uzmysłowiła – podobnie jak rabunek w Isabella Stewart 
Gardner Museum w Filadelfii – jak ważne jest w starych bu-
dynkach muzealnych odpowiednie zabezpieczenie antywła-
maniowe i szczególna czujność straży muzealnej. Wszystkie 
problemy z tym związane zostały wzięte pod uwagę przy 
kolejnej modernizacji, rozpoczętej w 1995 roku. Rozbudo-
wa i modernizacja Dulwich Picture Gallery przeprowadzo-
na w latach 1995–2000 wpisuje się w proces przekształceń 
funkcjonalno-przestrzennych budynków muzealnych na 
przełomie XX i XXI wieku. Współczesne muzea stały się kon-
kurującymi ze sobą, wielofunkcyjnymi instytucjami. Bywa-
nie w muzeach zmieniło się w obowiązek kulturowy, roz-
winęła się masowa turystyka muzealna. Towarzysząca tym 
zjawiskom komercjalizacja muzeów i znaczne poszerzenie 
ich pola działania wywarły silny wpływ, zarówno w zakre-
sie ich strategii działania, jak i modeli przestrzennych27. 
Współczesna placówka muzealna, nawet najmniejsza, chce 
dysponować dodatkowymi, wspierającymi jej podstawo-
wą działalność pomieszczeniami: salą wystaw czasowych, 
sklepem muzealnym, kawiarnią i restauracją, oraz pomiesz-
czeniami, w których można prowadzić działalność klubową, 
edukacyjną i oświatową. Motywy te legły u podstaw decyzji 
o kolejnej rozbudowie, której projekt powierzony został Ri-
ckowi Matherowi.

Rick Mather (1937–2013) urodził się w Portland, w sta-
nie Oregon w USA. W 1961 r. podjął studia architektonicz-
ne, dwa lata później przeniósł się do Londynu, gdzie osiadł 

i kontynuował naukę w prestiżowej szkole Architectural As-
sociation a w 1973 r. założył swoje własne, autorskie biuro 
architektoniczne, zlokalizowane w artystowskiej dzielnicy 
Camden Town. Elegancja jego projektów, wyczucie w uży-
ciu szkła i znajomość współczesnych, energooszczędnych 
technologii przyniosła mu wkrótce liczne sukcesy w postaci 
wygranych konkursów i udanych realizacji. Był szczególnie 
cenionym projektantem modernizacji i renowacji budyn-
ków muzealnych. Wykorzystując swój talent potrafił stare 
i ciemne wnętrza muzealne napełnić przestrzenią i świat-
łem, w zręczny i subtelny sposób przekształcał historyczne 
budynki we współczesne instytucje28. Charakterystyczną 
cechą jego projektów było stosowanie dużych przeszkleń 
w postaci zadaszeń dziedzińców (Wallace Collection w Lon-
dynie, National Maritime Museum w Greenwich) lub prze-
szklonych krużganków, które zastosował w Dulwich. 

Koncepcja rozbudowy Dulwich Picture Gallery w for-
mie arkadowego krużganka otaczającego wewnętrzny 
dziedziniec nawiązywała do pierwszych szkiców Soane’a. 
Mather pozostawił bryłę Galerii jako pozornie wolnosto-
jącą, odcinając dobudowane skrzydło szklaną przewiązką. 
Efekt szklanej przewiązki powtórzony jest na styku z bryłą 
College’u i kaplicy. Pawilon wejściowy mieści kawiarnię, 
salę wielofunkcyjną, szatnię i sanitariaty. Odczuwana jest 
tu modernistyczna zasada ciągłości wnętrza i przestrzeni ze-
wnętrznej – kawiarnia wylewa się na dziedziniec, a z obej-
ścia widoczna jest sylweta Galerii. Wnętrze powstałe po-
między budynkiem Galerii i zbudowanym z ciemnej cegły 
pawilonem wejściowym, obudowane stalowo-szklanymi 

12. Dulwich Picture Gallery po rozbudowie, widok od strony College Road, po prawej wieża kaplicy i zabudowania starego sierocińca 

12.  Dulwich Picture Gallery after enlargement, view from College Road, chapel’s tower and buildings of the old orphanage to the right
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13. Pawilon wejściowy mieszczący kawiarnię, restaurację, salę wielofunkcyjną, szatnię i zaplecze sanitarne

13.  Entrance Pavilion housing the café, restaurant, multifunctional room, cloakroom and sanitary facilities

14. Przeszklone krużganki łączące Galerię z pawilonem wejściowym, w głębi zabudowania Old College i wieża The Almhouses Christ Chapel

14.  Glass cloister linking the Gallery with the Entrance Pavilion, the Old College and the Almhouses of Christ Chapel Tower in the background 
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krużgankami redefiniuje kompozycję całego założenia ur-
banistycznego. Poprzez podkreślenie osi głównego wejścia 
zmieniła się przestrzenna hierarchia fasad: wolnostojący 
budynek Galerii, zaprojektowany przez Soane’a posiadał 
w zasadzie dwa fronty: od zachodu, podkreślony zwieńczo-
ną wieżyczką bryłą mauzoleum i od wschodu, z głównym 
wejściem do galerii malarstwa, podkreślonym arkadami. 
Zmieniła się także ścieżka ruchu: pierwotnie wejście główne 
było także wyjściem, obecnie z Galerii wychodzi się przez 
sklep ulokowany w narożnej sali bezpośrednio na przeszklo-
ny krużganek. 

Po ostatniej rozbudowie budynek ma mocno zdefiniowa-
ny front, a część zawierająca mauzoleum stała się oficyną. 
Wrażenie to jest spotęgowane faktem, że od tyłu, obok 
mauzoleum został zlokalizowany plac dostawczy. Zresztą, 
do dziś nie jest jasna pierwotna intencja Soane’a, towarzy-
sząca sposobowi zaprojektowania mauzoleum29, które oto-
czone zostało trzema parami zamkniętych na głucho drzwi, 
postawionych w formie atrap, osadzonych w ślepych ścia-
nach, przed właściwymi ścianami budowli – być może archi-
tekt chciał dać tym sygnał, że do budowli musi być jeszcze 
wejście z innej strony30, a być może chodziło o podkreślenie 
pustki, jaka towarzyszy śmierci.

Zmodernizowana i rozbudowana Dulwich Picture Gallery 
została uroczyście otwarta przez królową Elżbietę II 25 maja 
2000 roku. Rozbudowa zyskała przychylne opinie, została 
uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Crown Estate Con-
servation Award przyznaną w 2001 r. przez Królewskie Sto-
warzyszenie Architektów Brytyjskich RIBA. W uzasadnieniu 
przyznania nagrody członkowie jury napisali: trzeba błysku 
architektonicznego geniuszu aby wziąć tak istotny budynek 

16. Połączenie Galerii i nowych krużganków, z wyjściem przez sklep muzealny

16.  Link between the Gallery and new cloisters, with the exit through the museum shop

15.  Szklana przewiązka na styku sierocińca – The Almhouses (po lewej) i no-
wego pawilonu wejściowego (po prawej) 

15.  Glazed passage at the junction of the orphanage - the Almhouses (left) 
and a new entrance pavilion (right)
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– jak arcydzieło Soane’a – i przekształcić je w turystyczną 
atrakcję na miarę XXI wieku. Dobry projekt konserwatorski 
nie polega tylko na odtworzeniu materii oryginału, ważniej-
sze jest odtworzenie ducha oryginalnej budowli. Trudno dziś 
wyobrazić już sobie Dulwich Picture Gallery bez jej przeszko-
lonych krużganków i kawiarni, która penetruje przestrzeń 
ze śmiałością godną Mies van der Rohe. Wnętrza starych 
galerii zostały iluminowane za pomocą komputerowo ste-
rowanych systemów oświetleniowych wbudowanych w zre-
konstruowane świetliki dachowe, instalacje niezbędne do 
obsługi i zabezpieczenia bezcennej kolekcji zostały subtelnie 
wbudowane w obiekt, odtworzono dębowe parkiety. Gdyby 
Soane mógł dziś to zobaczyć, z pewnością pochwaliłby to 
dzieło31. 

W okresie dwustu lat, jakie upłynęły od jej wzniesienia 
Dulwich Picture Gallery była wielokrotnie przebudowywa-
na, niszczona, odbudowywana i rozbudowywana. Niewiele 
pozostało w jej murach oryginalnych cegieł, ale nadal drze-
mie w nich pierwotny duch architektury, wzmocniony siłą 
kolekcji arcydzieł zachodniego malarstwa. Galeria ta jest 
obecnie prężną instytucją kulturalną, w której prowadzona 
jest intensywna działalność edukacyjna i oświatowa, stano-
wi także ośrodek życia towarzyskiego południowych przed-
mieść Londynu. W sprawozdaniu za rok 201332 podano, 
że Galerię odwiedziła rekordowa liczba 160 000 zwiedza-
jących, w programach edukacyjnych uczestniczyło 37 000 
osób, a Towarzystwo Przyjaciół Dulwich Picture Gallery liczy 
ponad 6000 członków.

Streszczenie: Artykuł prezentuje losy kolekcji malar-
stwa zgromadzone w Dulwich Picture Gallery w Londynie. 
Powstały w 1813 r. budynek, którego autorem był wybitny 
brytyjski architekt Sir John Soane jest uznawany za arche-
typ galerii malarstwa. Kolejne przebudowy i zmiany wpro-

wadzane w bryle budowli nie spowodowały zatarcia cech 
oryginalnego dzieła, przeciwnie, dodały mu atrakcyjności 
i pozwoliły na realizację dodatkowych funkcji, wymaganych 
przez współczesne placówki muzealne.

Słowa kluczowe: Dulwich Picture Gallery, prywatne kolekcje sztuki, John Soane, architektura muzeów. 

17.  Dulwich Picture Gallery po modernizacji i rozbudowie – wielofunkcyjne muzeum i ośrodek życia towarzyskiego na południowych przedmieściach Londy-
nu, stan z 2014 

17.  Dulwich Picture Gallery after refurbishment and enlargement – a multifunctional museum and a centre for social life in the southern suburbs of London, 
as of 2014

 
 (Fot. 1-3, 10, 11 – Wikimedia Commons; 4 – ©John Soane Museum; 
 5-7, 9, 12-17 – A. Jasiński; 8 – ©Dulwich Picture Gallery)
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Przypisy
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18 Ibidem, s. 37.
19 D. Watkin, Historia Architektury Zachodniej, Warszawa 2006, s. 330.
20 N. Pevsner, A History of Building Types, Washington 1976, s. 201-202.
21 D. Watkin, Historia Architektury…, s. 330. 
22  Górne oświetlenie galerii malarstwa zostało zaproponowane po raz pierwszy w 1786 r. przez malarza Huberta Roberta dla Grande Galerie w Luwrze, lecz 

pomysł ten został zrealizowany dopiero w 1938 r., za: N. Pevsner, A History…, s. 121. 
23 C. Davies, Dulwich Picture…, s. 65.
24 R. Beresford, Dulwich Picture…, s. 40.
25 Ibidem
26  Trzy płótna pędzla Rembrandta: Dziewczyna w oknie, wersja Portretu Tytusa, Portret Jacoba de Gheyn lll; trzy obrazy Rubensa: Boginie z rogiem obfitości, 

Święta Barbara, Trzy Gracje; jeden obraz Gerrita Dou’a Kobieta grająca na klawikordzie, jeden obraz Adama Elsheimera Zuzanna i starcy. 
27 A. Kiciński, Muzea. Strategie i dylematy rozwoju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, s. 24-76.
28 P. Levy, Rick Mather: Architect hailed for his subtle and light-filled renovations of historic building, “The Independent” 25.04.2013.
29 Na pierwszych wersjach projektu Soane’a mauzoleum znajdowało się od strony dziedzińca, po wschodniej stronie budynku. 
30 C. Storrie, The Delirious Museum. A Journey from the Louvre to Las Vegas, I. B. Tauris & Co. London 2006, s. 124.
31 www.architectsjournal.co.uk/.../stirling-2001-crown_estate_conservation_award [dostęp: 29.11.2014]. 
32 http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/media/294328/DPG_AR_2013-14_online_low.pdf
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Maius; główne pole zainteresowań to zbiór portretów profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, od XVI w. do czasów 
współczesnych, tworzący jedyną tego typu galerię portretową w Polsce.
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