
http://lounge.obviousmag.org/cafe_nao_te_deixa_mais_cult/2014/06/474-livros-e-155-mil-

imagens-de-obras-de-arte-para-download-gratuito.html 155 mil imagens de obras de arte em alta 

resolução e mais 474 livros de arte para download gratuito. O Metropolitan Museum of Art, de Nova 

York, um dos maiores e mais importantes museus do mundo, disponibilizou parte de suas 

publicações para download gratuito. São 474 livros. As obras disponibilizadas foram publicadas entre 

1964 e 2013 e compreendem todo o período da história da arte — ressaltando as características 

artísticas distintivas e influentes, classificando as diferentes formas de cultura e estabelecendo a sua 

periodização. 

 

 

Além de estudos críticos, o acervo também contempla estudos biográficos de artistas como Pablo 

Picasso, Salvador Dalí, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Claude Monet, Rosa 

Bonheur, Georgia O’Keeffe, John Singer Sargent e Utagawa Hiroshige. Os livros estão disponíveis 

para download no formato PDF ou podem ser lidos on-line. 

https://www.metmuseum.org/art/metpublications/titles-with-full-text-online?searchtype=F O 

Rijksmuseum, um dos maiores museus da Europa, dedicado à artes e história, disponibilizou para 

apreciação on-line ou download, parte de seu gigantesco acervo. São aproximadamente 155 mil 

obras. A coleção de pinturas do Rijksmuseum inclui trabalhos dos principais mestres do século 17. 

Nomes como Jacob van Ruysdael, Frans Hals, Fra Angelico, Vermeer e Rembrandt fazem parte do 

acervo. Obras como “A Noiva Judia” (1665), “A Ronda Noturna” (1642), “De Staalmeesters” (1662), 

de Rembrandt; “A Leiteira” (1660), de Johannes Vermeer; “Paisagem de Inverno” (1608), de 

Hendrick Avercamp; “Retrato do Casal Isaac Abrahamsz Massa e Beatrix van der Laen” (1622), de 

Frans Hals; e “Retrato de Adolf en Catharina Croeser” (1655), de Jan Steen, estão disponíveis para 

download gratuito. 

 

 

Os usuários podem explorar toda a coleção por artista, tema, estilo ou semelhança. Todas as 

imagens estão disponíveis em alta resolução. Para fazer o download é necessário um registro 

simples ou logar-se usando a conta do Facebook. Em seguida, basta clicar sobre a opção (download 

image) localizada abaixo da obra selecionada e mandar salvar. 

https://www.rijksmuseum.nl/en 
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