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03 PATRON RAPORTU RYNEK SZTUKI 2013
Noble Bank

WSTĘP

Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło oddać w Państwa ręce trzecią edycję Raportu Rynek
Sztuki 2013 przygotowaną przez redakcję portalu Rynek i Sztuka.
Tradycyjnie Raport omawia najważniejsze wydarzenia oraz zjawiska polskiego i światowego rynku sztuki. Tegoroczna edycja, poza doświadczonymi kolekcjonerami i inwestorami, będzie stanowiła również pomoc dla
osób rozważających zakup dzieła sztuki - w Raporcie pojawią się teksty poradnikowe opisujące proces zakupu dzieła sztuki i trendy inwestycyjne.
W tegorocznej edycji prezentujemy sylwetkę Barbary Piaseckiej Johnson, która
na trwałe zapisała się w historii polskiego kolekcjonerstwa oraz zastanawiamy
się nad fenomenem sztuki Marka Rothko.
Jak co roku polski rynek sztuki radzi sobie coraz lepiej. Według opinii specjalistów jest jednak w dalszym ciągu niedoszacowany, scentralizowany (90% sprzedaży galeryjn-aukcyjnej odbywa się
w Warszawie) i wynosi zaledwie 0,2% rynku światowego, to i tak – w ogólnym zestawieniu - ma się całkiem nieźle.
W roku 2013 odbyło się znacznie więcej aukcji, niż w roku poprzednim, przez co zwiększył się także procent sprzedaży do analogicznych, ubiegłorocznych okresów. Nie oznacza to jednak, że również wyższy jest obrót. Niestety, ten
pomimo bardzo udanego października na chwilę obecną jest niższy, niż w roku 2012, który był najlepszym (po roku
2008) dotychczas rokiem aukcyjnym.
Młoda sztuka zdominowała polski rynek sztuki. Jest to jeden z jego najdynamiczniejszych segmentów, który nieustanie ma tendencję zwyżkową. W przypadku młodej sztuki polskiej bardziej niż aukcyjny, rozwinięty jest rynek
galeryjny. Głównie warszawski, który promując często nowe nazwiska, dość dobrze i w umiejętny sposób wyrabia
im markę. Na podstawie odbywających się wystaw, prezentacji i ogólnej aktywności można wyszczególnić kilka nazwisk, które od dłuższego czasu już są popularne na rynku, a ich prestiż nieustannie wzrasta.
Odbyły się imponujące aukcje, które potwierdziły, że w dalszym ciągu największym zainteresowaniem wśród
kolekcjonerów cieszą się prace klasyków – a więc sztuka przełomu XIX/XX wieku oraz realizacje autorstwa artystów
tworzących po II Wojnie Światowej. Wystarczy przytoczyć spektakularną sprzedaż obrazu Jana Matejki pt. „Nocne
przygody Jana Olbrachta z Kallimachem” (1881), który osiągnął wartość 1 mln zł czy „Autoportret z ostem” Jacka
Malczewskiego, który w czasie październikowej aukcji Agra-Art sprzedano za 920 tys. zł. W listopadzie, jeden z najbardziej znanych obrazów Henryka Siemiradzkiego „Żebrzący Rozbitek” poszedł na aukcji w domu Sotheby’s w Londynie za 1 082 500 funtów. W grudniu natomiast, na polskim rynku sztuki padł nowy rekord. Obraz „Polski Hektor”
– jedno z najwybitniejszych dzieł Jacka Malczewskiego – sprzedano na aukcji w Warszawie za 2,6 mln zł.
W 2013 w Polsce zorganizowano szereg wyjątkowych wystaw, w ramach których do Polski sprowadzono dzieła światowego formatu. W czerwcu warszawskie Muzeum Narodowe otworzyło pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej monograficzną wystawę poświęconą twórczości Marca Rothko. Miesiąc później we wrocławskim Pałacu
Królewskim można było oglądać równie spektakularną wystawę pt. „Rodzina Breughlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego”, na której zaprezentowano ponad 100 dzieł - w tym obrazy, rysunki oraz grafiki z powstałe w przeciągu
200 lat działalności słynnej artystycznej rodziny.
Jak zatem wypada rok 2013? Zapraszam na długo wyczekiwane podsumowanie i życzę przyjemnej lektury.
wydawca, redaktor naczelny
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
Jacek Malczewski
Śmierć (1902)
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13

STY

WARSZAWSKA TĘCZA
Laureatką nagrody Paszport Polityki w
kategorii „Sztuki wizualne” została Julita
Wójcik. Absolwentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych studiowała na Wydziale Rzeźby u prof. Franciszka Duszeńkiego (w latach 1991-97). Pomimo
realizacji szeregu akcji artystycznych i
działań w przestrzeni publicznej, uwagę
mediów przykuł jej głośny performance
pt. „Obieranie ziemniaków”, który w
2001 roku miał miejsce w warszawskiej Zachęcie. Julita Wójcik otrzymała
nagrodę za – jak czytamy na oficjalnej
stronie Paszportów Polityki - ustawioną
w centrum Warszawy kwiatową Tęczę,
która szybko stała się jednym z symboli
miasta.

14STY

BACCIARELLI ODNALEZIONY
Odnalezienie obrazów M. Bacciarellego
skradzionych przez hitlerowców w 1939
roku. Dwa obrazy małego formatu to
dyptyk składający się z Poświęcenia
Świątyni Jerozolimskiej przez Salomona oraz Salomona otoczonego niewiastami cudzoziemskimi składającego
ofiary bogom pogańskim.

19

STY

NAGRODA IM. K. KOBRO
Laureatką Nagrody im. Katarzyny
Kobro zostaje Natalia LL. Prace artystki
prezentowane były na wielu ważnych
wystwach sztuki w kraju i zagranicą.

Znajdują się m. in. w zbiorach Frauen
Museum w Bonn, Museum of Modern
Art w Lubljanie, Ludwig Museum w Kolonii, International Center of Photography w Nowym Jorku, Centre Georges
Pompidou, czy Musée National d’Art
Moderne w Paryżu.

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
Otwarcie Galerii Sztuk XX i XXI wieku
w Muzeum Narodowym w Warszawie,
gdzie prezentowana jest sztuka polska:
grafiki i rysunki z lat 20. i 30., dzieła
filmowe polskiej awangardy, fotografie,
fotomontaże, zapisy akcji artystycznych
z ostatniego czterdziestolecia, prezentacja twórczości tzw. kultury niezależnej
lat 80. oraz wybór prac powstałych już w
III Rzeczypospolitej, będących zalążkiem
kolejnego rozdziału kolekcji sztuki Muzeum Narodowego
w Warszawie.

25STY

OBRAZ ODNALEZIONY
Skradziony z poznańskiej fary obraz pt.
Epitafium Biskupa Józefa Pawłowskiego z
1759 roku został odnaleziony.

30STY

POŻAR PRZY INŻYNIERSKIEJ
Pożar pracowni artystów mieszczących
się w warszawskiej kamienicy przy ul
Inżynierskiej 3. Kamienica znana była
przede wszystkim z funkcjonującego
tam klubu Sen Pszczoły. Znajdowały się
w niej także pracownie dobrze rokują-

cych artystów młodego pokolenia,
a także pomieszczenia należące do Teatru Remus i galerii sztuki. Prace
znajdujące się w pracowniach zostały
bezpowrotnie stracone.

13LUT

NAGRODA IM. A. GIEYSZTORA
Nagroda im. Prof. Aleksandra Gieysztora dla Andy Rottenberg. Tegoroczna
Laureatka wyróżnienie otrzymała z rąk
Sławomira Sikory.

SUKCES W MADRYCIE
Sukces polskich artystek na hiszpańskich
targach Arco Madrid. Aleksandra Waliszewska – została wyróżniona Nagrodą
AECA – Hiszpańskiego Stowarzyszenia
Krytyków Sztuki, która przyznawana jest
najlepszym twórcom prac prezentowanych na ARCO. Waliszewskiej przypadła
nagroda dla artystki zagranicznej. Doceniona została także Natalia LL, której Sztuka Postkonsumpcyjna (1975)
uplasowała się na drugiej pozycji w
zestawieniu The Top 10 Booths and
Artworks form ARCO Madrd 2013.

18LUT

TAŃCZĄCE TUULIPANY
Polska artystka - Joanna Stoga - została
nagrodzona przez Georgia O’Keeffe
Museum w Santa Fe. Zdjęcie pt. „Tańczące Tulipany”, wykonane techniką
rentgenowską, zajęło pierwsze miejsce
w konkursie. Jury wybrało zwycięzców
spośród 3830 prac nadesłanych z 17 ->

WYDARZENIA W POLSCE
Marcello Bacciarelli
Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej (1768-1771)
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krajów. Joanna Stoga ukończyła Europejską Akademię Fotografii w Warszawie. Na swoim koncie ma już złoty
medal przyznawany przez Royal Photographic Society.

19LUT

REKORD AUKCYJNY
Roman Opałka ustanawia rekord dla
polskiej sztuki współczesnej na aukcji w
londyńskim oddziale Sotheby’s. Obraz
pt. „1965/1-∞, DETAIL 143,362-185,085”
uzyskał cenę 612 tys. funtów.

07MAR

WOJCIECH FANGOR
Za łączną sumę 160 tys dolarów zostały
sprzedane dzieła Wojciecha Fangora.
Tegoroczna licytacja w Sotheby’s nie
pobiła co prawda rekordu życiowego
artysty, jaki został ustanowiony w 2008
roku, ale i tak należy do grona najbardziej imponujących. Do katalogu sztuki
współczesnej nowojorskiego Sotheby’s
trafiły cztery dzieła Fangora: „Red &
Black 9” (1961), „NJ 12” (1965), „M27”
(1970) oraz jeden gwasz z 1970 roku.

JERZY NOWOSIELSKI
„Dziewczyna na statku” Jerzego Nowosielskiego. osiągnęła cenę 414 tys. zł,
a wszystkie 21 prac sprzedano za blisko
1,5 mln. zł. Była to pierwsza w Polsce aukcja w całości poświęcona twórczości Jerzego Nowosielskiego, uznawanego za
jednego z najwybitniejszych polskich
artystów współczesnych. Warto odno-

tować, że wśród sprzedanych obiektów
znalazł się także „Pierwszy śnieg” (1964),
za który zapłacono 230 tys. zł (cena
wywoławcza: 160 tys. zł) oraz „Akt z
lustrem” (1987), który osiągnął cenę 207
tys. zł (cena wywoławcza: 90 tys. zł).

12MAR

M71
Rekord aukcyjny dla prac Wojciecha Fangora w Polsce – obraz pt. „M71” (1970)
został sprzedany za 300 tys. zł w czasie
licytacji w domu aukcyjnym Polswiss
Art. Wojciech Fangor jest aktualnie jednym z najlepiej sprzedających twórców
w Polsce. W ciągu zaledwie dekady
wartość prac artysty mocno wzrosła - od
2003 roku do dzisiaj ok. dwukrotnie,
co daje ok. 183,31% zwrotu – a więc
30,55% w skali rocznej.

17MAR

MATEJKO ZA MILION
“Nocne przygody Jana Olbrachta z
Kallimachem” (1881) autorstwa Jana
Matejki sprzedane za 1 mln zł. Dzieło powstało zaraz po tym, jak artysta
namalował słynny „Hołd pruski”. Jak
twierdzą eksperci płótno jest szalenie
wartościowe, zaś cena wywoławcza
wynosząca pół miliona złotych wcale
nie była wygórowaną kwotą. Wysokość
ceny dzieła szacowano na minimum 900
tys. zł.

23MAR

DLA INŻYNIERSKIEJ
Aukcja Sztuki dla artystów z Inżynierskiej. Zebrano łącznie ok. 200 tys. zł. Do
licytacji zarejestrowało się aż 330 osób.
Wszystkie z wystawionych 140 prac
znalazło swoich nabywców. Wysokie
ceny uzyskały prace Jakuba Juliana
Ziółkowskiego (22 tys. zł), Roberta
Kuśmirowskiego (11,5 tys. zł) oraz Jana
Dziaczkowskiego (12,5 tys. zł).

01KWI

BARBARA PIASECKA-JOHNSON
Zmarła wybitna kolekcjonerka, filantropka i miliarderka Barbara Piasecka-Johnson. Do jej kolekcji należały prace m.in.
Tintoretta, Rembrandta, Caravaggia,
Leonarda da Vinci oraz Tycjana. Barbara
Piasecka-Johnson została pochowana
w katedrze na wrocławskim Ostrowie
Tumskim.

25KWI

POLSKA NA ART BRUSSELS
Dzięki Fundacji Profile, podczas trwania wydarzenia można było podziwiać
dzieła artystów takich jak: Alicja Karska,
Aleksandra Went, Mirosław Filonik,
Jarosław Kozłowski, Tomasz Kopcewicz i
Krzysztof Wodiczko.

WYDARZENIA W POLSCE
Jan Matejko
Stańczyk (1862)
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26

KWI

KUCIE KOS
Po raz pierwszy od 60 lat Muzeum
Historyczne Warszawy zaprezentowało
publiczności dzieło Wojciecha Fangora
pt. “Kucie kos” (1954).

27KWI

OD RYSUNKU DO RZEŹBY
Prace Aliny Szapoczikow w paryskim
Centrum Pompidou. Na wystawie pt.
“Alina Szapocznikow, du dessin a la
sculpture” (Od rysunku do rzeźby) , można było oglądać ponad 100 rysunków
artystki oraz kilka rzeźb.

06

MAJ

NATHAN GUTMAN
Kolekcja obrazów Nathana Gutmana
trafiła do Polski. 17 obrazów przedstawiających sceny z życia Żydów
zamieszkujących Polskę w czasie II
Wojny Światowej dołączyły do kolekcji
warszawskiego Muzeum Historii Żydów
Polskich.

08

MAJ

SZTUKA MEDIÓW
Otwarcie 15. edycji Międzynarodowego
Biennale Sztuki Mediów WRO Pioneering – pionierskiego i największego
w naszym kraju, międzynarodowego
przeglądu sztuki mediów.

09

MAJ

AUKCJA FOTOGRAFII
Imponująca aukcja fotografii z kolekcji
Grace Radziwiłł. Zorganizowana przez
dom aukcyjny DESA Unicum licytacja
fotografii byłą okazją do nabycia 143
różnorodnych prac przedstawiających gwiazdy światowego formatu.
W katalogu znalazły się czarno-białe i
kolorowe fotografie, przedstawiające
muzyków – m.in. The Rolling Stones, The
Beatles, Bob Dylan, Madonna; aktorów
– Audery Hepburn, Elizabeth Taylor, Jean
Paul Belmondo; reżyserów – Roman Polański, Alfred Hitchcoc, Charlie Chaplin;
wreszcie artystów – Salvador Dali, Andy
Warhol i wielu innych.

POZNAŃ GALLERY WEEKEND
Idea wydarzenia przewidywała prezentację najlepszych poznańskich galerii
sztuki oraz promocję interesujących
artystycznie i kulturalnie inicjatyw. Organizatorzy chcieli w ten sposób zwrócić
uwagę na konieczność wspierania
środowiska artystycznego, promującego
również Poznań.

10MAJ

BOROWIK COLLECTION
Pierwsza publiczna odsłona założonej
w 2005 roku Borowik Collection w BWA
w Zamościu. Według nowojorskiego
magazynu Modern Painters kolekcja
Borowika jest jedną z najciekawszych i
tym samym najlepszych kolekcji młodej
sztuki na świecie. Borowik Collection
jest zbiorem prywatnym, choć posiada
status kolekcji publicznej. Kolekcja liczy

kilkaset prac. Pierwsza odsłona w BWA
w Zamościu prezentowała zaledwie
dziesiątą część zebranych tam prac.

KRAKÓW ART EXPO
Trzecia edycja targów sztuki w Tomaszowicach pod Krakowem. Celem imprezy
było propagowanie działalności artystycznej twórców rodzimych.

16MAJ

EKONOMIA W SZTUCE
Otwarcie wystawy pt. „Ekonomia w sztuce” w krakowskim MOCAK’u, na której
można było zobaczyć prace artystów
tworzących interpretacje tematów związanych z rynkiem, pojęciem wartości,
kapitalizmem i buntem przeciwko
niemu.

17MAJ

SHARON LOCKHART
Pierwsza w Polsce wystawa jednej z
najwybitniejszych amerykańskich artystek w Centrum Sztuki Współczesnej w
Warszawie - p. Monograficznej ekspozycji towarzyszył pokaz filmów Lockhart w
ramach Planete+ Doc Film Festival.

WYDARZENIA W POLSCE
Kraków Art Expo 2013
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25MAJ

BEKSIŃSKI W WIEDNIU
Wybór 21 prac z Muzeum Historycznego w Sanoku został zaprezentowany
austriackiej publiczności w ramach
wystawy „Mroki podświadomości”.

06CZE

ROTHKO W WARSZAWIE
Otwarcie wyjątkowej wystawy Mark
Rothko w Muzeum Narodowym w
Warszawie. Dzieła Marka Rothki przybyły
do Warszawy z Ameryki, ze słynnej waszyngtońskiej National Gallery of Art. Na
wystawie można było zobaczyć również
dzieła fotografa Nicolasa Grospierre’a.

17CZE

TARGI W KIELCACH
IV Europejski Salon Nowych Technologii
dla Muzeów, Konserwacji Zabytków i
Dziedzictwa Narodowego oraz XIV Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i
Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów Sacroexpo w Kielcach.
Tegoroczną edycję targów odwiedziło
blisko 5 tys. gości z 18 krajów, a swoją
ofertę zaprezentowało 280 wystawców z
13 krajów całego świata.

20CZE

POLSKA NA FOTOGRAFIACH
Aukcja zdjęć fotoreporterów tygodnika
„Świat”, zorganizowana przez Muzeum
Narodowe w Warszawie oraz Dom Aukcyjny DESA Unicum. Na aukcji można
było nabyć ujęcia dokumentujące życie
codzienne i polityczne Polski w latach
1951-1969, a także fotoreportaże z podróży zagranicznych. Pod młotek poszły
zdjęcia trzech fotografów: Władysława
Sławnego, Jana Kosidowskiego i Wiesława Prażucha.

27CZE

CBN POLONA
Cyfrowa Biblioteka Nardodowa Polona
(CBN Polona) udostępniła w postaci
cyfrowej najważniejsze wydania tekstów
literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię oraz mapy.

01LIP

CHEŁMOŃSKI ODNALEZIONY
Odzyskanie skradzionego w 1991 roku
obrazu autorstwa Kazimierza Alchimowicza. “Portret Józefa Chełmońskiego”
(1913) powrócił do Muzeum Sztuki w
Łodzi.

06LIP

WATOU ART FESTIVAL
Prace Pawła Wociala zostały zaprezentowane belgijskiej publiczności w czasie
przeglądu sztuki współczesnej Watou
Art Festival 2013.

19LIP

GDAŃSKIE DYPLOMY
Wernisaż 5. Ogólnopolskiej Wystawy
Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk
Pięknych 2013 w gdańskiej Wielkiej
Zbrojowni. Jury nagrodziło 7 z 34 dyplomów: Patrycji Sprady, Daniela Cybulskiego, Agatę Jankowiak, Łukasza Grelaka,
Agnieszkę Piotrowską, Pawła Słotę i
Natalię Warwas.

23LIP

RODZINA BRUEGHLÓW
Otwarcie wystawy pt. „Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego” w Pałacu Królewskim we Wrocławiu. Wystawa powstała na podstawie
pomysłu Josepha Guttmanna, dyrektora
Global Art Exhibitions, Inc. Wystawa
będąca częścią międzynarodowej
inicjatywy organizowana jest w Polsce
przez Galerię Miejską we Wrocławiu,
Stowarzyszenie Art for Public z Pragi i
Fundację Galerii Miejskiej we Wrocławiu.
Gospodarzem ekspozycji jest Muzeum
Miejskie Wrocławia.

WYDARZENIA W POLSCE
Targi Expositio w Kielcach 2013

14

15 WYDARZENIA W POLSCE

26SIE

ZOFIA STRYJEŃSKA
Sześć drukowanych plansz autorstwa
Zofii Stryjeńskiej przekazali Polsce Don
i Louise Runio. Dzięki ofiarności dotychczasowych właścicieli prace artystki
trafiły do Muzeum Narodowego w
Krakowie.

06WRZ

IN GOD WE TRUST
Otwarcie wystawy pt. „In God we trust”
w warszawskiej Zachęcie - Narodowej
Galerii Sztuki. W ramach ekspozycji
można było zobaczyć prace artystów
światowego formatu, takich jak: Piotr
Uklański, Andreas Serrano, David LaChapelle, C-LEVEL Project czy Bill Viola.

26WRZ

ZAMEK PROTESTUJE
Protest pracowników Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
przeciwko dyrektorowi instytucji - Fabio
Cavallucciemu.

WARSAW GALLERY WEEKEND
Showroom - przegląd galerii sztuki w
ramach Warsaw Gallery Weekend 2013.
Galerie biorące udział w wystawie: Aleksander Bruno, Arton, Asymetria, Bochenska Gallery, BWA Warszawa, Czułość,
Galeria Dawid Radziszewski, Fundacja
Archeologii Fotografii, Fundacja Galerii
Foksal, Le Guern, Leto, Lokal_30, Lookout, m2, Piktogram, Profile, Propaganda,
Raster, Starter, Stereo.

20WRZ

TRIUMF BAROKU
Otwarcie wystawy „Guercino, Triumf
baroku” w Muzeum Narodowym w
Warszawie. Guercino to jeden z najwybitniejszych reprezentantów włoskiego
baroku. Wśród eksponowanych płócien
znajdą się najsłynniejsze kompozycje
pochodzące z kolekcji włoskich – pinakoteki oraz kościołów i pałaców Cento,
rodzinnego miasta malarza, a także ze
zbiorów słynnej rzymskiej Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini
(Galerii Barberinich).

05

PAZ

TARGI SZTUKI W KRAKOWIE
W trakcie II edycji krakowskich targów
zaprezentowano ofertę ponad pięćdziesięciu wystawców oraz specjalną wystawę mistrzów surrealizmu pt. „Magiczny
realizm”.

11PAZ

WARSZAWSKIE TARGI SZTUKI
W XI edycji targów udział wzięły galerie
polskie i zagraniczne, a na sprzedaż
zostały wystawione prace m.in. Jerzego
Nowosielskiego, Wojciecha Fangora, Stefana Gierowskiego i Tadeusza Dominika.
Można było zakupić również prace Włodzimierza Pawlaka i Ryszarda Grzyba,
dwie fotografie Witkacego, jak i „Portret
Witolda-K” autorstwa Pabla Picassa.

13PAZ

JACEK MALCZEWSKI
Licytacja obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Autoportret z kwiatem ostu”
(1911) - osiągnięta wartość wyniosła 920
tys. zł. Dzieło to od lat pozostawało w
prywatnych zbiorach i nie było znane badaczom sztuki. Obraz ten został
namalowany w szczytowym okresie
twórczości Malczewskiego i jeszcze w
1911 roku pokazywany był na wystawach w Krakowie i Warszawie. Na aukcji
zorganizowanej przez Agra-Art dzieło
zostało wystawione za 450 tys. zł.

25PAZ

KONKURS GEPPERTA
Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej 11. edycji Konkursu
Gepperta „Uwaga: Malarstwo!”. Nagrodzeni artyści to: Cezary Poniatowski,
Justyna Kisielewska, Łukasz Stokłosa,
Szczęsny Szuwar, Beata Rojek .

WYDARZENIA W POLSCE
Warszawskie Targi Sztuki
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08LIS

BIELSKA JESIEŃ
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników
konkursu 41. Biennale malarstwa „Bielska Jesień 2013”. Grand Prix - Nagrodę
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Ewa Juszkiewicz. Pozostałe nagrody otrzymali: Ewa Skaper,
Konrad Maciejewicz, Bartosz Kokosiński,
Karolina Komorowska, Remigiusz Suda,
Marcin Zawicki, Kamila Kuźnicka, Rafał
Borcz, Małgorzata Szymankiewicz.

14

LIS

JACEK MARKIEWICZ
Protesty społeczne przeciwko prezentowanemu w ramach wystawy „British
British Polish Polish” w CSW Zamek
Ujazdowski wideo pt. „Adoracja” (1993)
autorstwa Jacka Markiewicza.

25LIS

SZTUKA POLSKA
Otwarcie ekspozycji stałej „Sztuka polska
XVII-XIX w.” we wrocławskim Muzeum
Narodowym. Wystawa prezentowała
najwybitniejsze dzieła z wrocławskich
zbiorów – obrazy Bacciarellego, Bellotta,
Michałowskiego, Matejki, Rodakowskiego, Grottgera, Gottlieba, Malczewskiego,
Boznańskiej, Podkowińskiego, Wyspiańskiego. Znalazły się też nowe obrazy:
Kąpiel w Prucie Stanisława Dębickiego,
Portret Klementyny Walickiej Josefa
Grassiego.

26LIS

ŻEBRZĄCY ROZBITEK
Obraz Henryka Siemiradzkiego pt. „Żebrzący Rozbitek” z 1878 r. został sprzedany na aukcji w londyńskim oddziale
domu aukcyjnego Sotheby’s za prawie
5,4 mln złotych (ponad 1 mln funtów
szterlingów).

04GRU

POLSKI HEKTOR
Obraz „Polski Hektor” – jedno z najwybitniejszych dzieł Jacka Malczewskiego
o symboliczno-patriotycznej wymowie
– sprzedano na aukcji w Warszawie za
2,6 mln zł. Cena wywoławcza wynosiła
1,5 mln zł. Dzieło uznawane jest przez
historyków sztuki za jedno z najlepszych
dzieł Malczewskiego.

12GRU

M8
Podczas Aukcji Sztuki Współczesnej
sprzedano obraz Wojciecha Fangora
„M8” (1969) za 506 000 zł. To światowy
rekord na pracę tego artysty na aukcjach
i najdrożej sprzedana na aukcji w Polsce
praca żyjącego artysty. Wśród licytowanych 65 dzieł powstałych po 1945 roku
znalazło się kilka obrazów pochodzących z amerykańskich kolekcji, niektóre
z nich trafiły na polski rynek sztuki po
raz pierwszy. Obraz „M8” z 1969 roku, należał do 2000 roku do kolekcji Kennetha
Battelle.

12GRU

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA
Galeria Sztuki Średniowiecznej w
Muzeum Narodowym w Warszawie,
prezentująca najbogatszą i najbardziej
różnorodną kolekcję sztuki średniowiecznej w Polsce, doczekała się nowej
aranżacji. Znajdują się w niej głównie
obiekty z okresu późnego średniowiecza
(XIV-XVI w.) z różnych regionów Polski.
Ekspozycję uzupełniają eksponaty z
zachodniej Europy.

12GRU

SPADEK PO NOWOSIELSKIM
Sąd badający treść testamentu Jerzego
Nowosielskiego orzekł, że całość spadku
przekazana zostanie jego wieloletniemu
przyjacielowi, marszandowi i prezesowi
Fundacji Nowosielskich – Andrzejowi
Starmachowi. Jerzy Nowosielski zmarł
w lutym 2011 roku. Pozostawiony przez
niego testament, potwierdzony notarialnie, wskazywał Jerzego Starmacha jako
osobę uprawnioną do nabycia spadku
po śmierci artysty.

WYDARZENIA W POLSCE
Henryk Siemiradzki
Żebrzący rozbitek (1878)
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
Edvard Munch
Krzyk (1893)
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08STY

NOWY ODDZIAŁ LUWRU
Wznowiony został jeden z długo planowanych projektów, mający na celu
otwarcie pierwszego w historii oddziału
Luwru w Abu Zabi. Przetarg wart 653
miliony dolarów wygrała firma Arabtec
Holdings. Otwarcie placówki planowane
jest na rok 2015.

10STY

TYCJAN ZIDENTYFIKOWANY
Udowodniono, iż portret przedstawiający Girolamo Fracastoro, włoskiego
lekarza, nauczyciela i poetę, wyszedł
spod pędzla Tycjana. Portret został
namalowany w latach 1520-1530 i od lat
wzbudzał wątpliwości co do autorstwa.
Specjaliści pracujący dla londyńskiej
National Gallery, w której posiadaniu
znajduje się obraz orzekli jednoznacznie, iż jest to dzieło Tycjana.

16STY

LONDON ART FAIR
W tegorocznej edycji prestiżowych
targów udział wzięło blisko 130 wystawców z całego świata, którzy zaprezentowali dzieła ok. 1000 artystów. Targi
odbyły się w Business Design Center.

23STY

ROK EDVARDA MUNCHA
150 rocznica narodzin Edvarda Muncha.
rozpoczyna w Norwegii jubileuszowy
rok artysty. Pamięć po jednym z najważniejszych twórców okresu modernizmu
uczczona została w formie ekspozycji i
wydarzeń kulturalnych na terenie całego
kraju.

05LUT

PABLO PICASSO
Na aukcji sztuki współczesnej i impresjonizmu w Christie’s w Londynie obraz
Picassa, zatytułowany „Femme Assise
Prés D’une Fenêtre“ został sprzedany za
kwotę $54,992,000.

05LUT

WORLD PRESS PHOTO
Wyniki 56. edycji konkursu World Press
Photo of the Year. Zwycięskie zdjęcie
wykonane zostało przez fotografa
szwedzkiego pochodzenia, pracującego
dla dziennika Dagnes Nyheter - Paula
Hansena. Do konkursu napłynęło ponad
100 tysięcy zdjęć z całego świata.

21LUT

AUKCJE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Wysokie wyniki aukcyji Sotheby’s i
Christie’s. W ramach sprzedaży sztuki nowoczesnej Christie’s uzyskało 128 mln
dolarów, podczas gdy Sotheby’s 116 mln
dolarów. Łączna, osiągnięta wartość w
ramach licytacji sztuki współczesnej i
impresjonistycznej dla Christie’s wyniosła 213 mln dolarów, dla Sotheby’s zaś
191 mln dolarów.

01MAR

ART 13 LONDON
Pierwsza edycja targów sztuki Art 13
London. Wydarzenie to już pierwszego
dnia zgromadziło ponad 6000 odwiedzających. Swoją ofertę zaprezentowało
129 wiodących galerii z blisko 30 krajów
całego świata.

26MAR

LE REVE
Steven Cohen, właściciel SAC Capital
Advisors, zakupił obraz Pabla Picassa
„Le Rêve” za 155 mln. dolarów. Do tej
pory obraz znajdował w kolekcjonerskich zbiorach zarządcy kasyna, Steve’a
Wynna.

WYDARZENIA NA ŚWIECIE
Tycjan
Gwałt na Europie (1560-1562)
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28MAR

25KWI

PARIS ART FAIR
Targi sztuki Art Paris Art Fair w paryskiej
hali wystawowej Grand Palais. Swoje
zbiory na tegorocznych targach wystawiły 144 galerie z 20 krajów całego
świata. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia była współczesna
sztuka rosyjska.

ART MONACO
Targi te zrzeszają kolekcjonerów i miłośników sztuki z całego świata. Pośród
uczestników targów, znaleźli się artyści, handlarze sztuką, antykwariusze,
właściciele najważniejszych, światowych
galerii, kuratorzy oraz wykładowcy
akademiccy.

08

28

KWI

MARC CHAGALL
„Le Nu au Bouquet” autorstwa Marca
Chagalla, został odnaleziony. Obraz
został zrabowany 10 lat temu z zakotwiczonego jachtu we Włoszech. Wartość
pracy wyceniana jest na ponad 1,3
miliona dolarów.

18

KWI

TARGI ART BRUSSELS
Wydarzenie należy do grona najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych
targów sztuki współczesnej. W tym roku
targi uświetniło aż 187 galerii z całego
świata, 2000 artystów oraz około 30
tysięcy miłośników sztuk pięknych. W
tegorocznych targach pośród państw
biorących udział w wydarzeniu znalazła
się również Polska.

KWI

MUZEUM VAN GOGHA
Ponad 70 arcydzieł pędzla Vincenta
van Gogha, w tym słynne „Słoneczniki”,
„Irysy” i „Jedzący kartofle”, wróciło do
słynnego muzeum w Amsterdamie.

15MAJ

AUKCJE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Rekordowe wyniki aukcji sztuki współczesnej w Christie’s w Londynie. Łączna
kwota ze sprzedaży wyniosła aż 495
milionów dolarów, ustanawiając tym samym pierwszy historyczny rekord tego
roku. Dzieło Jeana-Michela Basquiata
„Dustheads” z 1982 roku sprzedane
zostało za kwotę 48,8 milionów dolarów. Dzieło Jacksona Pollocka, obraz
„Number 19, 1948” powstały w latach
1947-1050 sprzedany został za 58,3
milionów dolarów. W Sotheby’s pobity
został pierwszy rekord żyjącego artysty,
który przypadł Barnettowi Newmanowi
za „Plac katedralny w Mediolanie” z 1968.
Cena wyniosła 43,84 mln. dolarów.

16MAJ

CZTERY MARILYN
W domu aukcyjnym Philips w Nowym
Jorku sprzedano legendarne dzieło Andy’ego Warhola - „Cztery Marilyn” z 1962
roku - za kwotę 38,2 milionów dolarów.

23MAJ

ART BASEL HONGKONG
Podczas targów, znanych dawniej jako
Hong Kong International Art Fair, obejrzeć można było ekspozycje 245 galerii
z 35 krajów całego świata. Ponad 50%
wystawionych galerii pochodziło z Azji
oraz regionu Azji i Pacyfiku, w związku z
zamysłem organizatorów o utrzymaniu
regionalnego klimatu wydarzenia.

28MAJ

RUBENS W SZAFCE
W jednej z szafek brytyjskiego University
of Reading odnaleziono szkic Petera
Paula Rubensa, wart 75 tysięcy funtów,
datowany na około 1622 rok.

01CZE

55 BIENNALE W WENECJI
Rozpoczęcie 55. edycji Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. Wśród
ponad 150 artystów biorących udział w
wydarzeniu znalazł się również pawilon
reprezentowany przez Polaków.

WYDARZENIA NA ŚWIECIE
Peter Paul Rubens
Venus przy lustrze (1613-1614)
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05CZE

AUKCJA W BONHAMS
Na aukcji sztuki rosyjskiej w londyńskim
domu aukcyjnym Bonhams sprzedane
zostało dzieło Nikolaia Konstantinovicha Roericha, zatytułowane „Madonna
Laboris”. Obraz osiągnął cenę niemal 8
milionów funtów, przy szacowanych 800
tysiącach. Dochód z całej aukcji wyniósł
w sumie 12,384,675 funtów.

06CZE

DAWNI MISTRZOWIE W SOTHEBY’S
Na aukcji dzieł mistrzów impresjonizmu
oraz sztuki współczesnej, zorganizowanej w paryskim oddziale Sotheby’s,
łączny wynik sprzedaży wyniósł ponad
25 milionów funtów. Na aukcji wystawione zostały m. in. dzieła Picassa,
Giacomettiego, Kadinskiego, de Chirico, Duchampa oraz Miró. Dwa obrazy
Picassa ofiarowane zostały na aukcję
przez wnuczkę malarza, Marinę Picasso,
z jej prywatnych zbiorów, „Femme Assise
en Robe Grise” (sprzedane za niemal 5
milionów dolarów) oraz „Tête de Taureau“ (którego cena wyniosła ponad 1,8
miliona dolarów). Tego samego dnia
dom aukcyjny zorganizował bliźniaczą
aukcję dzieł mistrzów w Nowym Jorku,
podczas której aukcji padł rekord cenowy za obraz Pietera Brueghela Młodszego, „Spring“. Obraz sprzedany został za
2,3 mln dolarów.

13CZE

TARGI ART BASEL
44-te targi sztuki Art Basel w Szwajcarii
odwiedziło 65 tys. widzów. Na targach
można było zobaczyć dzieła wielkich
mistrzów prezentowanych przez 304 galerie z 39 krajów całego świata. Łączną
wartość zgromadzonych dzieł oszacowano na 2 miliardy dolarów. Podczas
wydarzenia podziwiać można było prace
twórców takich jak Picasso, Warhol,
Miró, jak również przedstawicieli sztuki
azjatyckiej, afrykańskiej, europejskiej i
amerykańskiej. Art Basel, organizowane
cyklicznie od 1970 roku, to największe
targi sztuki na świecie.

07LIP

DAWNI MISTRZOWIE W CHRISTIE’S
W aukcji Old Masters, zorganizowanej w
londyńskim Christie’s, wzięli udział kolekcjonerzy z 11 krajów. Obrót wyniósł
36 milionów dolarów, ze sprzedaży obrazów mistrzów malarstwa brytyjskiego,
włoskiego i flamandzkiego. Najdroższym
dziełem aukcji okazał się obraz włoskiego mistrza Canaletto, zatytułowany
„Molo”, którego cena osiągnęła niemal
13 milionów dolarów. Na aukcji sprzedano również 400-letnie dzieło
El Greco, którego cena wyniosła 13,8
milionów dolarów.

19CZE

11LIP

01

09SIE

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W londyńskim Sotheby’s zorganizowana została aukcja sztuki współczesnej i
impresjonizmu, która przyniosła łącznie
rekordową sumę ponad 165 milionów
dolarów. Rekordową kwotę na aukcji
przyniosła sprzedaż dzieła Moneta z
1908 roku, zatytułowanego „Le Palais
Cantorini”, które kupione zostało za 30
milionów dolarów.

LIP

KONIEC SEZONU AUKCYJNEGO
Łączny wynik ze sprzedaży dwumiesięcznych aukcji sztuki współczesnej w
Philips, Sotheby’s i Christie’s wyniósł 241
mln. dolarów.

LOVE AMONG THE RUINS
W londyńskim Christie’s odbyła się
aukcja Victorians & British Impressionist
Art. Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży obrazów wyniosła $33,547,000. Jednym z najdrożej sprzedanych obrazów
było dzieło Sir Edwarda Burne-Jonesa,
„Love among the ruins“, który osiągnął
kwotę 22 milionów dolarów, bijąc tym
samym rekord cenowy artysty.

USZKODZONA RZEŹBA
We florenckim Muse dell’Opera del
Duomo amerykański turysta uszkodził
600-letnią rzeźbę Giovanni’ego d’Ambrogio. Turysta nie został pociągnięty do
odpowiedzialności.

WYDARZENIA NA ŚWIECIE
Anthony van Dyck
Peter Brueghel młodszy (początek XVII w.)
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11WRZ

BRITISH ART FAIR
W Londynie odbyły się po raz 26 targi
sztuki British Art Fair. Przez 5 dni w
nazywanym „świątynią brytyjskiej sztuki”
Royal Collage of Art oglądać można było
stoiska 56 wystawców oferujących obrazy, grafiki, rysunki i rzeźby, a także po raz
pierwszy – fotografie. Od 26 lat British
Art Fair podejmuje sprzedaż dzieł sztuki
nowoczesnej – 1900-1945, powojennej – 1945-1970, a także współczesnej,
powstającej od 1970 roku.

12WRZ

BIENALLE W LYONIE
Dwunaste Biennale Sztuki Współczesnej
w Lyonie. Wydarzenie organizowane jest
niezmiennie od 1991 roku. W ramach
wydarzenia podziwiać można prace 77
artystów z 21 krajów rozmieszczone w 5
salach wystawowych. Oprócz prac słynnych artystów podczas Biennale
zobaczyć można dzieła mniej znanych
twórców.

19WRZ

BERLIN ART FAIR
Galerie z Berlina zaprezentowały szerokiej publiczności sztukę rodzimą oraz
międzynarodową. Targi odbyły się w
berlińskiej hali Opern Erkstatten. W 9.
edycji targów udział wzięło 77 wystawców z 5 kontynentów.

24WRZ

VAN GOGH ZIDENTYFIKOWANY
Nowoodkryty obraz Vincenta van Gogha
wystawiono w Muzeum Van Gogha w
Amsterdamie. Obraz olejny zatytułowany „Zachód słońca w Montmajour”,
(1888) został ujawniony 9 września.

26WRZ

DEBIUT W CHINACH
Dom aukcyjny Christie’s zadebiutował w
Chinach. Na pierwszej aukcji można było
licytować dzieła sztuki, biżuterię, zegarki
oraz wino. Na aukcję wystawiono 42
przedmioty, a łączny zysk ze sprzedaży
został oszacowany na sumę 25 mln.
dolarów.

TYCJAN ZIDENTYFIKOWANY
Opublikowano informację na temat
odkrycia nieznanego dotąd obrazu
Tycjana. Obraz „Chrystus Zmartwychwstały” odkryty został przez historyka
sztuki z Uniwersytetu Wiedeńskiego,
Artura Rosenauera. Obraz datowany jest
na około 1511 rok.

09PAZ

VIENNAFAIR
Międzynarodowe targi promocji sztuki
“Viennafair”. W wydarzeniu wzięło udział
23 tysiące oglądających, którzy podziwiać mogli wystawy 127 galerii z 27
krajów całego świata.

01LIS

BEZCENNE ZNALEZISKO
Ujawniono informacje na temat 1406
bezcennych obrazów, zrabowanych
przez nazistów w czasie II Wojny
Światowej. Odnalezione w jednym z
monachijskich mieszkań obrazy, to
przedstawienia artystów takich jak Marc
Chagall, Paul Klee, Henri Matisse czy
Pablo Picasso.

12LIS

THREE STUDIES OF LUCIAN FREUD
Dzieło Francisa Bacona z 1969 roku,
zatytułowany „Three Studies of Lucian
Freud” zostało sporzedane za 142,4 mln.
dolarów, stając się tym samym najdrożej
zlicytowanym dziełem sztuki w historii.

13LIS

REKORD ZA WARHOLA
W Sotheby’s odbyła się aukcja sztuki
współczesnej, na której padł rekord łącznej sprzedaży tego domu aukcyjnego,
który wyniósł 380,6 milionów dolarów.
47 z 54 sprzedanych dzieł przekroczyło graniczną cenę miliona dolarów,
dwie prace osiągnęły cenę ponad 10, a
siedem ponad 20 milionów dolarów. Na
aukcji padła również rekordowa cena za
pracę Andy’ego Warhola z 1963 roku,
„Silver Car Crash (Double Disaster)”,
która sprzedana została za $105,445,000,
ustanawiając tym samym nowy rekord
artysty.

WYDARZENIA NA ŚWIECIE
Vincent van Gogh
Autoportret w słomianym kapeluszu (1887-1888)
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20LIS

SALVADOR DALI
Jedna z oryginalnych prac wybitnego
surrealisty, Salvadora Dali, została skradziona z estońskiego Muzeum Nowej
Sztuki w Parnawie. Skradzione dzieło
zatytułowane „Fuente de Vida”, należy
do limitowanej serii prac artysty wykonanych z metali i ceramiki. Złota plakieta
niewielkich rozmiarów, pokryta 22 karatowym złotem, pochodzi z roku 1977.

25LIS

ROSJA I EUROPA WSCHODNIA
W londyńskim oddziale Sotheby’s po
raz pierwszy w historii zorganizowana
została aukcja sztuki współczesnej Rosji
i Europy Wschodniej. Licytacja objęła
ponad 100 zgromadzonych obrazów,
fotografii i rzeźb. Wśród przedmiotów
aukcyjnych znalazły się dzieła artystów
pochodzących m.in.i z Ukrainy, Czech,
Węgier, Gruzji, Litwy, Rosji, Azerbejdżanu, a także Polski.

06GRU

FRICK COLLECTION
Sukces wystawy obrazów Vermeera,
Rembrandta i Halsa, mistrzów malarstwa
holenderskiego w Frick Collection w
Nowym Jorku. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się
„Dziewczyna z perłą”. Wystawa prezentowała tylko trudno dostępne dzieła.

11GRU

DAMIEN HIRST
Z Exhibitionist Gallery w Notting Hill w
Londynie skradziono dwa, sygnowane
obrazy Damiena Hirsta – „Oleoylsarcosine” (2008) oraz „Pyronin Y”, (2005). Dzieła
wyceniono się na 33 tysiące funtów.

12GRU

ART BASEL W MIAMI BEACH
Art Basel w Miami Beach to międzynarodowe targi sztuki, corocznie skupiające około 250 wiodących galerii
światowych. Targi odwiedziło 75 tysięcy
zwiedzających. Zaprezentowano prace
takich artystów jak: Mariny Abramović,
José Bento, Raymundo Colares, Mana
Ray, Mela Kendrick, Hu Qingyan i Luis
Gispert, Ulrik Heltoft, Mathieu Malouf,
Gabriel Acevedo Velarde czy Stefanos
Tsivopoulo.

WYDARZENIA NA ŚWIECIE
Jan Vermeer
Dziewczyna z perłą (ok. 1665)
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POLSKI RYNEK SZTUKI
Józef Chełmoński
Babie lato (1875)
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RYNEK SZTUKI W POLSCE

PODSUMOWANIE 2013 ROKU

Polski rynek sztuki z roku na rok radzi sobie coraz lepiej. Zdaniem specjalistów pozostaje on niedoszacowany, scentralizowany (90% sprzedaży galeryjno-aukcyjnej odbywa się w Warszawie) i wynosi zaledwie 0,2% rynku światowego, lecz i tak – w ogólnym zestawieniu - ma się całkiem nieźle.
W roku 2013 odbyło się znacznie więcej aukcji, niż w roku
tylko pięciu z nich udało się sprzedać prace za kwotę przewyżpoprzednim, przez co zwiększył się także procent sprzedaży do
szającą 1 mln dolarów. Chodzi tu o tak różniących się od siebie
analogicznych, ubiegłorocznych okresów. Nie oznacza to jedniemalże pod każdym względem artystów jak: Tamara Lemnak, że również wyższy jest obrót. Niestety, ten pomimo bardzo
picka, Roman Opałka, Henryk Siemiradzki, Piotr Uklański.
udanego października na chwilę obecną jest niższy, niż w roku
Warto zaznaczyć, że najwyższa aktywność polskich twórców za
2012, który był najlepszym (po roku 2008) dotychczas rokiem
granicą miała miejsce w 2009 roku (31,9 mln dolarów), podczas
aukcyjnym. Łączny obrót sztuki współczesnej w 2011 wzrósł o
gdy już w 2012 wynosiła jedyne 12,3 mln dolarów. Świadczy to
30% w stosunku do roku 2010. Rok 2012 okazał się natomiast
o stosunkowo dużych wahaniach inwestorskich, w dużej miejeszcze lepszy. Już w pierwszym kwartale odnotowano bowiem
rze uzależnionych od aktualnego popytu, podaży i sytuacji na
wzrost sprzedaży o blisko 90%. W 2011 roku 70% sprzedaży aurynku.
kcyjnych stanowiły obiekty sztuki po 1945 roku, co jest tendencją zauważalną również w obrocie dziełami sztuki na świecie.
Apetyt na klasyka
Rok 2012, spełniając wszelkie prognozy, był bardzo udany. W
19 lutego obraz pt. „1965/1-∞, DETAIL 143,362-185,085” Roraportach podsumowujących uznano go nawet za rekordowy
mana Opałki został wylicytowany za 612 tys. funtów w loni spektakularny – szacując zysk na poziomie 65-70 mln zł – zblidyńskim oddziale Sotheby’s, ustanawiając tym samym nowy
żając wynikiem jednocześnie do wybitnego roku 2008. Nie bez
rekord dla polskiej sztuki współczesnej. Również w kraju, odbyły
znaczenia był tu również wzrost transakcji zawiązywanych on-lisię imponujące aukcje, które potwierdziły, że w dalszym ciągu
ne, jak i większa aktywność domów
największym
zainteresowaniem
Polska jest aktualnie jednym
aukcyjnych. Już w pierwszym kwarwśród kolekcjonerów cieszą się pratale 2013 roku łączny obrót wyniósł z dynamiczniejszych rynków sztuki w ce klasyków – a więc sztuka przeok. 13,7 mln zł, co oznacza, że warłomu XIX/XX wieku oraz realizacje
Europie Środkowej
tość ta jest o 5 mln wyższa, niż w
autorstwa artystów tworzących po
roku 2011 i o 2,1 mln niższa od roku poprzedniego. Nie powinII Wojnie Światowej. Wystarczy przytoczyć spektakularną sprzeno być także zdziwieniem, że zainteresowanie rynkiem sztuki w
daż obrazu Jana Matejki pt. „Nocne przygody Jana OlbrachPolsce nieustannie rośnie. Oczywiście ma to związek ze wzrota z Kallimachem” (1881), który osiągnął wartość 1 mln zł czy
stem świadomości odbiorców, ale też rozwojem niezależnych
„Autoportret z ostem” Jacka Malczewskiego, który w czasie
mediów branżowych, funduszy i ofert inwestorskich. Eksperci
październikowej aukcji Agra-Art sprzedano za 920 tys. zł. Zatem
uważają, że Polska jest aktualnie jednym z dynamiczniejnajwyższe ceny uzyskiwane są przez sztukę przełomu XIX i XX
szych rynków sztuki w Europie Środkowej. Potwierdzić to
w. - średnia cena dla obiektów tego typu wynosi ok. 40 tys. zł,
może wykonany przez Instytut Skate’s Art Market Research rapodczas gdy dla realizacji zakwalifikowanych do sztuki powoport, według którego całkowita ilość obiektów sprzedanych na
jennej i współczesnej ok. 17 tys. zł. Ponad 60% ogólnopolskieaukcjach w ciągu ostatnich 20 lat (1991-2011) wyniosła 500 mln
go rynku sztuki to prace klasyków. Warto wspomnieć także, że
zł, a w samym roku 2012 przekroczyła granicę 60 mln zł - stanonieustanną popularnością cieszą się obrazy Jerzego Nowosielwi to blisko 25% wzrostu w stosunku do roku 2011. Idąc dalej, w
skiego – w trakcie zorganizowanej 7 marca przez DESĘ Unicum
raporcie tym możemy odnaleźć informację, że „średnia roczna
aukcji, obraz pt. „Dziewczyny na statku” osiągnął cenę 414 tys.
stopa zwrotu z inwestycji na polskim rynku sztuki między 1989zł, a łączna sprzedaż prac artysty zamknęła się w kwocie ok. 1,5
2012 roku wyniosła 25,7% (wykluczając inflację i koszty aukcyjmln zł (wraz z opłatą aukcyjną). Cena wywoławcza obrazu pt.
ne). Przytaczany raport zwraca także uwagę na to, że pomimo
„Dziewczyny na statku” wynosiła 280 tys. zł, co przy sprzedaży
tego iż polscy twórcy obecni są na światowym rynku sztuki, to
za 414 tys. zł przyniosło blisko 820–procentowy zwrot z inwesty-
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cji, a więc średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 48%. Warto
zaznaczyć, że była to pierwsza w Polsce aukcja w całości poświęcona twórczości Jerzego Nowosielskiego, uznawanego za
jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych.
Warto odnotować, że wśród sprzedanych obiektów znalazł się
także „Pierwszy śnieg” (1964), za który zapłacono 230 tys. zł
(cena wywoławcza: 160 tys. zł) oraz „Akt z lustrem” (1987), który osiągnął cenę 207 tys. zł (cena wywoławcza: 90 tys. zł).
Moda na Fangora
Wojciech Fangor jest aktualnie jednym z najlepiej sprzedających artystów w Polsce. Prace artysty wcześniej, niż na rodzimym rynku - bo na początku lat 90. - pojawiły się na aukcjach
zagranicznych. Pomimo tego jednak, że realizacje malarskie
wystawiane były na aukcjach, to uzyskiwane przez nie ceny nie
osiągały zawrotnych sum – zazwyczaj wynosiły ok. 3 tys. dolarów. Mniej więcej po 2000 roku wartość szacunkowa obrazów
Fangora zaczęła znacznie wzrastać. Prawdopodobnie ma to
związek z rosnącym wówczas zainteresowaniem sztuką współczesną, dzięki czemu tak na dobrą sprawę zyskał także światowy rynek aukcyjny. Można powiedzieć, że w przypadku Fangora
tak naprawdę obowiązujące do dzisiaj ceny ustalone zostały
po 2005 roku na co wskazują uzyskiwane na aukcjach kwoty.
I tak prace o większych formatach można było nabyć za 30 tys.
dolarów lub nieco więcej, a mniejsze prace od 5-20 tys. dolarów. Oczywiście zdarzają się sprzedaże znacznie przekraczające
owe przedziały cenowe, np. sprzedaż obrazu R2 za 50 tys. dolarów, czy M19 za 59,375 dolarów, lecz są one sporadyczne.
17 marca 2013 roku w ramach zorganizowanej przez Sotheby’s aukcji, dzieła Wojciecha Fangora zostały sprzedane za
łączną sumę 160 tys. dolarów. Tegoroczna licytacja nie pobiła co
prawda rekordu życiowego artysty, jaki został ustanowiony w
2008 roku, ale i tak należy do grona najbardziej imponujących.
Do katalogu aukcji współczesnej nowojorskiego Sotheby’s trafiły trzy dzieła Fangora: „Red & Black 9” z 1961 roku, „NJ 12” z
1965 roku, „M27” z roku 1970 oraz jeden gwasz z 1970 roku.
„M27” można było podziwiać na słynnej wystawie monograficznej artysty, która miała miejsce w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. W 2001 roku został wylicytowany w Phillips-Selkirk
w St. Louis za jedyne 850 dolarów i trafił do prywatnej kolekcji
Aarona Williams’a, założyciela i prezesa zarządu The 7th Grade
Poetry Foundation. Tegoroczna cena osiągnęła pułap górnej
granicy estymacji i wyniosła dokładnie 59.375 dolarów. Niemalże w każdym tekście o twórczości Fangora w kontekście rynku
sztuki, przytacza się rekordową sprzedaż, która miała miejsce
w 2008 roku i przeprowadzona była za pośrednictwem domu
aukcyjnego Sotheby’s. Licytacja ta miała miejsce w 2008 roku
w Nowym Jorku – obraz pt. M 10 (1969) uzyskał wówczas rekordową cenę 157 tys. dolarów (niektóre portale podają kwotę
130 tys. dolarów), podczas gdy estymacja wynosiła 20-40 tys.
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dolarów. Na rodzimym rynku Fangor pojawił się na początku 2000 roku i stosunkowo szybko zyskał wielką popularność.
Szczególnym zainteresowaniem do dnia dzisiejszego cieszą się
prace z wczesnego okresu, głównie z cyklu Powidoki (lata 60.)
oraz seria obrazów – chyba najbardziej charakterystycznych dla
malarza – które bazują na motywie centralnie usytuowanego,
rozmywającego się owalu. Podobnie, jak na rynku zagranicznym, również w Polsce, w okolicach roku 2005, ceny za obrazy Fangora osiągnęły magiczną granicę 100.000 zł. Rekordowa
licytacja prac artysty w Polsce miała miejsce w 2010, kiedy za
pośrednictwem domu aukcyjnego Polswiss Art obraz pt. M53
(1963) został sprzedany za 232 tys. zł (pełna kwota sprzedaży
wraz z opłatami dodatkowymi to 267 tys. zł). Rekord ten został
pobity na marcowej aukcji (12.03) domu aukcyjnego Polswiss
Art, w czasie której jeden z obrazów artysty – M 71 - uzyskał
cenę 300 tys. zł (345 tys. wraz z prowizją ). Warto zaznaczyć, że
w ciągu zaledwie dekady wartość prac artysty mocno wzrosła
- od 2003 roku do dzisiaj ok. dwukrotnie, co daje ok. 183, 31%
zwrotu – a więc 30,55% w skali rocznej.
Młoda sztuka
Młoda sztuka zdominowała polski rynek sztuki. Jest to jeden z
najdynamiczniejszych segmentów. W 2005 roku prace młodych
twórców zajmowały ok. 0.5% sprzedaży, podczas gdy w 2007
roku już co dziesiąty obraz można było nabyć za cenę poniżej
2 tys. zł. Rok później DESA wprowadziła regularnie organizowane aukcje młodej sztuki, co spowodowało, że nastąpił wyraźny
przełom w praktykach aukcyjnych. Ilość transakcji w segmencie
młodej sztuki na przestrzeni kilku lat wzrosła niemal czternastokrotnie, co w rezultacie dało wynik 1400 sprzedaży rocznie.
W połowie roku 2012 okazało się, że obrót najtańszymi pracami obejmuje niemal 50% wszystkich odnotowanych transakcji. Aktualnie sztuka młodych to ok. 40% całości sprzedaży na
polskim rynku sztuki, a średnia cena za dzieło wynosi ok. 1.500
zł. Zdarzają się oczywiście aukcje, w ramach których prace młodych twórców sprzedawane są za kwoty znacznie przewyższające średnią , co można było zauważyć w ramach zorganizowanej przez krakowską galerią Art Agenda Nova aukcji New Art
Order (24.04-09.05.2013) oraz w trakcie Jubileuszowej Aukcji
Sztuki Młodej (DESA Unicum 28.05.2013). Wymienione licytacje utwierdziły w przekonaniu, że ścisła czołówka młodej sztuki
utrzymuje się bez zmian. Stąd też nieustający wśród kolekcjonerów popyt na prace: Normana Leto, Agnieszki Polskiej, Wojciecha Bąkowskiego, Wilhelma Sasnala, Rafała Bujnowskiego,
Radka Szlagi czy Konrada Smoleńskiego. Na topie utrzymuje
się również Piotr Bosacki, Karolina Breguła i Agnieszka Polska
co potwierdziły tegoroczne Spojrzenia. Wszystko to świadczy
o trafności zeszłorocznego zestawienia Kompas Młodej Sztuki,
w którym najwyższe lokaty przypadły Radkowi Szladze, Wojciechowi Bąkowskiemu i Agnieszce Polskiej.
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W przypadku młodej sztuki polskiej bardziej niż aukcyjny,
rozwinięty jest rynek galeryjny. Głównie warszawski, który promując często nowe nazwiska, dość dobrze i w umiejętny sposób wyrabia im markę. Na podstawie odbywających się wystaw,
prezentacji i ogólnej aktywności można wyszczególnić kilka
nazwisk, które od dłuższego czasu już są popularne na rynku,
a ich prestiż nieustannie wzrasta. Są to wymieniani także powyżej m.in.: Konrad Smoleński, Honza Zamojski, Radek Szlaga,
Basia Bańda, Karol Radziszewski, Norman Leto, Wilhelm Sasnal,
Agnieszka Polska, Wojciech Bąkowski, Zbiok (Sławek Czajkowski), Sepe, Jakub Czyszczoń, grupa The Krasnals, Rafał Bujnowski
i Jakub Julian Źiółkowski.
Wystawy
W 2013 w Polsce zorganizowano szereg wyjątkowych wystaw,
w ramach do Polski sprowadzono dzieła światowego formatu.
W marcu we wrocławskim Muzeum Narodowym rozpoczęła
się wystawa pt. „Od Cranacha do Picassa”, w ramach której
można było obejrzeć dzieła z kolekcji Santander. Wśród zgromadzonych obiektów zaprezentowano obrazy autorstwa m.in.
Cranacha Starszego, El Greco, Zurbarána, Van Dycka, Rubensa,
Tintoretta, Picassa i Miró. W czerwcu warszawskie Muzeum Narodowe otworzyło pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej
monograficzną wystawę poświęconą twórczości Marka Rothko. Miesiąc później we wrocławskim Pałacu Królewskim można było oglądać równie spektakularną wystawę pt. „Rodzina
Breughlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego”, na której
zaprezentowano ponad 100 dzieł - w tym obrazy, rysunki oraz
grafiki powstałe w przeciągu 200 lat działalności słynnej artystycznej rodziny. 6 września w warszawskiej Zachęcie zaczęła się
ważna i bardzo interesująca wystawa pt. „In God We Trust”, na
której wyeksponowane zostały prace takich twórców jak: Piotr
Uklański, Andreas Serrano, David LaChapelle, C-LEVEL Project
czy Bill Viola. Dzień później zaś, w Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski otworzono kontrowersyjną dla wielu wystawę pt. „British British Polish Polish. Sztuka krańców Europy,
długie lata 90. i dziś”, na której można było zobaczyć prace takich twórców jak m.in. Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Piotr
Ulański, C.U.K.T, Jadwiga Sawicka, Artur Żmijewski, jak i Tracey
Emin, Damien Hirst czy Ed Atkins Jess Flood-Paddock. Z kolei
od 20 września do 2 lutego w Muzeum Narodowym można
oglądać twórczość Guercina („Guercino. Triumf baroku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji polskich”). Oprócz tego,
wśród polskich galerii sztuki, zauważa się coraz większe zainteresowanie zagranicznymi targami. W ramach tegorocznej edycji
Arco Madrid zaprezentowały się warszawskie galerie: Leto oraz
Lokal_30. Warto odnotować, że w trakcie wydarzenia, nagrodą
AECA wyróżniono Aleksandrę Waliszewską oraz Natalię LL,
której „Sztuka Postkonsumpcyjna” (1975) uplasowała się na
drugiej pozycji w zestawieniu The Top 10 Booths and Artworks

form ARCO Madrd 2013. W kwietniu, dzięki Fundacji Profile, na
Art Brussels można było oglądać dzieła takich artystów jak: Alicja Karska, Aleksandra Went, Mirosław Filonik, Jarosław Kozłowski, Tomasz Kopcewicz i Krzysztof Wodiczko. Polski akcent można było również odnaleźć na tegorocznej edycji Art Basel, gdzie
zaprezentowały się takie instytucje jak: Galeria Starmach, Fundacja Galerii Foksal, Raster i Stereo. Również berlińskie targi
sztuki cieszyły się zainteresowaniem wśród polskich galerii – w
ramach Preview Berlin Art Fair można było zapoznać się z
ofertą – głównie wrocławskich – galerii, takich jak Socato czy
DNA. Polscy artyści pojawili się również na Viennafair, w trakcie
którego zaprezentowano najbardziej inspirujące tendencje w
sztuce współczesnej. W ramach wystawy pt. „Who Are you or
The Polish School of Happiness” można było zobaczyć prace
takich twórców jak: Tymek Borowski, Hubert Borowski, Łukasz
Jastrubczak, Przemek Matecki, Jan Zamoyski, Małgorzata Szymankiewicz, Dominika Olszowy i Maria Toboł oraz ekspozycje
galerii: BWA (Warszawa), Collectiva (Berlin/Poznań), Czułość
(Warszawa), Stereo (Warszawa), Le Guern (Warszawa), Lokal_30
(Warszawa), Galeria Dawid Radziszewski (Warszawa), Raster
(Warszawa),Starter (Warszawa), Żak|Branicka (Berlin/Kraków).
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ŚWIATOWY RYNEK SZTUKI
Pablo Picasso
Panny z Awinionu (1907)
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RYNEK SZTUKI NA ŚWIECIE

PODSUMOWANIE 2013 ROKU

Rok 2013 był dla światowego rynku sztuki wyjątkowo intensywny. Rekordowe kwoty ze sprzedaży dzieł na
aukcjach największych domów aukcyjnych, podnosząc poprzeczkę cenową zarówno prac klasyków jak i współczesnych mistrzów. W ciągu minionych 12 miesięcy dał się ponadto zauważyć ogromny wzrost zapotrzebowania
na sztukę współczesną. Już w pierwszej połowie roku stanowiła ona 15% ogólnoświatowego dochodu na rynku,
co stanowi wynik wyższy o 56% niż w roku ubiegłym. Koniec roku sprzyjał historycznym rekordom aukcyjnym,
wskazując tym samym na znaczny wzrost popytu na dzieła sztuki.
Już w pierwszym kwartale minionego roku na aukcjach dzieł
wyniosła 28,8 milionów dolarów. Na aukcji sztuki impresjonisztuki padały cenowe rekordy, natomiast wzrost cen w stosunku
stycznej i nowożytnej w Christie’s padł natomiast rekord cenowy
do roku 2012 w pierwszej połowie roku wynosił średnio 4 milioza dzieło Alberto Giacomettiego, którego praca z roku 1054,
ny dolarów. Najwyższe ceny osiągały dzieła sztuki współczesnej
zatytułowana „Diego en chemise écossaise“ osiągnęła kwotę
i nowoczesnej. Najbardziej dochodowe aukcje miały natomiast
32,6 milionów dolarów. Niemal 70 milionów dolarów łącznie
miejsce w Sotheby’s i Christie’s, domach aukcyjnych od lat przoosiągnęło Sotheby’s ze sprzedaży dzieł samego Picassa podczas
dujących na światowym rynku. W lutym dzieło Pabla Picassa z
aukcji sztuki impresjonistycznej i nowożytnej. Dzieło malarza z
1932 roku, zatytułowane „Femme assise près d’une fenêtre“
roku 1935, „Tête de femme“ osiągnęło cenę 39,9 milionów dosprzedane zostało w Sotheby’s w Londynie za kwotę ponad 40
larów, natomiast „Mousquetaire à la pipe“ 30,9 milionów. Remilionów dolarów. Dzieło autorstwa Amadeo Modiglianiego,
kordy aukcyjne biły również prace między innymi Claude’a Mo„Jeanne Hébuterne (Au chapeau)“ z roku 1919 osiągnęło kwoneta i Francisa Picabii. Niezwykłe wyniki przyniosła również
tę 37,7 milionów dolarów na aukcji w Christie’s w Londynie. W
aukcja sztuki powojennej i współczesnej, zorganizowana 12 limaju rekordową sumę na aukcji sztuki współczesnej w Christie‘s
stopada w Christie’s w Nowym Jorku. Łączna kwota ze sprzedaw Nowym Jorku osiągnęło natomiast dzieło Jacksona Pollocka,
ży dzieł podczas tej aukcji osiągnęła najwyższy wynik w historii
„Number 19, 1948“, które
– aż $691,583,000. Pobity
Praca Francisa Bacona z 1969 roku, „Three stu- został także rekord najdrosprzedane zostało za kwotę 58,3 milionów dolarów.
dies of Lucian Freud“ sprzedana została za kwotę żej wylicytowanego dzieła
Rekordową sumę osiągnął
Praca Francisa Ba$142,400,000, bijąc tym samym rekord ustanowiony w sztuki.
także obraz Jeana-Michecona z 1969 roku, „Three
la Basquiata, „Dusthe- zeszłym roku przez pracę Edvarda Muncha, „The Scre- studies of Lucian Freud“
ads” z 1982 roku, który na
sprzedana została za kwotę
am“, sprzedaną za 107 milionów dolarów.
tej samej aukcji sprzedany
$142,400,000, bijąc tym sazostał za kwotę 48,8 milionów dolarów. Sama aukcja przeszła
mym rekord ustanowiony w zeszłym roku przez pracę Edvarda
natomiast do historii jako jedna z najdroższych na świecie, z
Muncha, „The Scream“, sprzedaną za 107 milionów dolarów. Na
końcowym zyskiem ponad 495 milionów dolarów.
tej samej aukcji ustanowiony został także rekord cenowy najNajbardziej imponujące wyniki przyniósł jednak ostatni
drożej zlicytowanego dzieła żyjącego artysty. Praca Jeffa Kokwartał minionego roku. 5 października obraz Zenga Fanzhi,
onsa, „Balloon Dog (Orange)“ stworzona w latach 1994 – 2000,
zatytułowany „Ostatnia wieczerza”, inspirowany słynnym fresprzedana została za kwotę 58,4 milionów dolarów. 13 listopada
skiem Leonarda da Vinci, został sprzedany w Hongkongu (Soustanowiony został rekord na najwyższą łączną kwotę z aukcyjtheby’s) za kwotę 23,3 milionów dolarów. Fanzhi jest uznawany
nej sprzedaży w historii Sotheby’s. Łączny zysk z aukcji sztuki
obecnie za najdroższego żyjącego chińskiego artystę. W rekorwspółczesnej wyniósł tego dnia 380,6 milionów dolarów. Padła
dy cenowe obfitował również listopad. Na aukcji dzieł z kolekcji
również rekordowa cena za dzieło sztuki Andy’ego Warhola.
Jana Krugiera w Christie’s wylicytowany został obraz Picassa
Cena pracy z 1963 roku, zatytułowanej „Silver Car Crash (Doz 1950 roku, zatytułowany „Claude et Paloma“, którego cena
uble Disaster)” osiągnęła kwotę $105,445,000.
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Sztuka współczesna na szczycie
euro do 43 miliardów). Jeśli chodzi natomiast o sprzedaż chińJak wynika z corocznego międzynarodowego raportu serwisu
skich dzieł sztuki, jest ona obecnie niemal o 200% wyższa w USA
Artprice, dotyczącego rynku sztuki współczesnej, sporządzaneniż w samych Chinach. Popularność chińskiej sztuki za granicą
go na podstawie wyników aukcyjnych sprzedaży między lipcem
spowodowana jest gwarancją ich autentyczności, wysokimi sza2012 roku a czerwcem roku 2013, sztuka współczesna cieszyła
cunkami aukcyjnymi oraz orientalnym pochodzeniem.
się w tym roku wyjątkową popularnością. Już w pierwszej poMimo spadku, chiński rynek pozostaje w dalszym ciągu
łowie stanowiła 15% ogólnoświatowego dochodu na rynku
konkurencyjny i atrakcyjny, zwłaszcza że przoduje na rynku
sztuki. Jej najdroższymi przedstawicielami okazali się być Jeandrogich towarów. Doceniają go szczególnie dwa największe
-Michel Basquiat, Jeff Koons i Peter Doig. Wśród wybranych
domy aukcyjne, Sotheby’s i Christie’s. Sotheby’s otworzyło
artystów zdecydowanie przodował Jean-Michel Basquiat,
w Hongkongu pierwszą placówkę niemal 40 lat temu (w 1974
który po fali aukcyjnych sukcesów w poprzednich latach po raz
roku), natomiast Christie’s zorganizował tam swoją pierwszą
kolejny zdublował wyniki
aukcję w roku 1986. Jeszcze
sprzedaży prac. Jego twór- Sztuka współczesna odniosła tego roku największy 10 lat temu wyniki osiągane
czość już w połowie roku
w Hongkongu przez domy
w historii swoich dziejów sukces w Stanach
2013 osiągnęła sumę 162
były dalekie od
Zjednoczonych. Tegoroczny obrót tylko w czerwcu aukcyjne
milionów euro, przy zaledspektakularnych. Przychowyniósł 353,773 miliony euro, co daje wynik
wie 82 sprzedanych pracach.
dy Christie’s stanowiły tam
Nie jest to jednak jedyny imw najlepszym wypadku 2%
wyższy o 56,6% niż w roku ubiegłym
ponujący wynik tego roku
globalnych
przychodów
na rynku sztuki. Prace współczesnych twórców niejednokrotnie
w sztuce współczesnej, Sotheby’s natomiast zaledwie 0,1%.
osiągały na aukcjach ceny znacznie wyższe niż prace klasyków.
W chwili obecnej Hongkong stanowi 13% wyników dla sztuki
Przykładowo, prace Basquiata osiągały lepsze wyniki, niż dzieła
współczesnej w Christie’s i 16% w Sotheby’s.
Pabla Picassa czy Claude’a Moneta, Tulipany Jeffa Koonsa już w
W tym roku najlepsze wyniki na rynku chińskim osiągał Zeng
zeszłym roku trzykrotnie przebiły cenę rzeźby z brązu GiacoFanzhi. 46 z jego dzieł sprzedało się w ciągu ostatnich 12 miemettiego, natomiast obraz Peter’a Doiga okazał się droższy niż
sięcy łącznie za sumę ponad 42 milionów euro. Poza Fanzhim
dzieła Salvadora Dali.
najwyższe miejsca w rankingu rodzimej sztuki zajmowali chińSztuka współczesna odniosła tego roku największy w historii
scy artyści tacy jak: Zhou Chunya, Chen Yifei, Chen Danqing,
swoich dziejów sukces w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczny
Liu Yi i Liu Xiadong. Popularnością cieszyli się jednak również
obrót tylko w czerwcu wyniósł 353,773 miliony euro, co daje
przedstawiciele rynku zachodniego, tacy jak Jeff Koons, Jeanwynik wyższy o 56,6% niż w roku ubiegłym. Prace amerykań-Michel Basquiat, Martin Kippenberger, Christopher Wool,
skich artystów wyceniane są jako najdroższe na świecie. JeanMiquel Barcelo, Glenn Brown, a także Julie Mehretu, Peter
-Michel Basquiat, Jeff Koons i Christopher Wool to natomiast
Doig i Mark Grotjahn, którzy w tym roku ustanawiali osobiste
trzy najbardziej dochodowe amerykańskie nazwiska. Sprzedaż
cenowe rekordy aukcyjne.
tylko ich dzieł stanowiła w tym roku aż 21,7% dochodu na rynku
ogólnoświatowym, zaś dzieła samego Basquiata zdominowały
aż 29% dochodu amerykańskiego. Gdyby nie tak wysokie wyniki sprzedaży jego dzieł, rynek amerykański zdominowany zostałby przez artystów pochodzenia chińskiego. W zestawieniu
100 najwyżej wycenianych artystów jedynie 20 to amerykanie.
Aż 42 pochodzi z Chin.
Rynek chiński
Chiny reprezentują aż 90% azjatyckiego rynku sztuki. W roku
2011 stały się liderem światowego rynku sztuki i antyków, przejmując tym samym 30% globalnych transakcji. Kryzys doskonale
prosperującego chińskiego rynku przyszedł jednak już rok później. W 2012 roku transakcje spadły aż o 30%. Obecnie generuje
on zaledwie 10,6 miliardów euro rocznego zysku, co jest spowodowane między innymi spowolnieniem wzrostu gospodarczego i skurczenia się globalnej sprzedaży o 7% (z 46,3 miliardów
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REKORDY AUKCYJNE
Jacek Malczewski
Polski Heckor (1913)
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Na podst. doniesień prasowych i materiałów własnych (07.01.2013 - 18.12.2013)
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Polska

Na podst. doniesień prasowych i materiałów własnych (07.01.2013 - 18.12.2013)
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Najwyższe sprzedaże aukcyjne na świecie

Na podst. doniesień prasowych i materiałów własnych (03.02.2004 - 18.12.2013)
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Nocne przygody Jana Olbrachta z Kallimachem (1881)
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CO NALEŻY WIEDZIEĆ

O KUPOWANIU DZIEŁ SZTUKI?
Kupowanie dzieł sztuki jest zazwyczaj czystą przyjemnością. Warto jednak pamiętać, że tak, jak przy każdym
zakupie, dobrze jest posiadać przydatne informacje,
które pomogą nam podjąć właściwą decyzję. Co należy
wiedzieć? Jak odnajdywać istotne informacje?
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kwestie, które bardzo często są przez nas pomijane. Co wobec tego powinniśmy
wiedzieć, aby faktycznie – tak, jak kolekcjonerzy, marszandzi
czy galerie – kierować się mechanizmami rynkowymi? Przede
wszystkim warto pamiętać, że dobrze jest rozmawiać. Nieocenionym źródłem informacji są właśnie pracownicy galerii sztuki,
kolekcjonerzy czy konsultanci rynkowi, którzy dość chętnie rozmawiają o swojej pracy czy też pasji. Dlatego też od tego typu
ludzi – którzy są przede wszystkim praktykami – w przyjemny
sposób możemy dowiedzieć się o wielu przydatnych umiejętnościach i poznać tajniki kolekcjonerskiej sztuki.
Po pierwsze – nauczmy się czytać. Nie bez przyczyny w
portfolio czy w katalogach wystawowych czy aukcyjnych udostępniane są biografie artystyczne. Są one bardzo dobrym źródłem pierwszej informacji, w której powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na:
- wiek;
- przebieg edukacji;
- nagrody i wyróżnienia;
- wystawy;
- kolekcje prywatne;
- publikacje.
Biografia artystyczna przeważnie skonstruowana jest właśnie w taki sposób, by wszystkie, wypunktowane powyżej informacje zostały skrótowo zawarte, chociaż czasami faktycznie
pomijany jest w nich wiek/rok urodzenia artysty, który z punktu
widzenia inwestycyjnego czy po prostu kolekcjonerskiego jest
stosunkowo ważny. Powinniśmy bowiem zwracać na to szczególną uwagę, ponieważ posiadając wiedzę na temat wieku da-

nego artysty jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić przebieg
jego dotychczasowej kariery artystycznej. Daje nam to możliwość upewnienia się czy artysta dobrze rokuje, czy się prawidłowo rozwija, czy jego kariera stoi w miejscu.
Również edukacja jest tu ważna, ponieważ w wielu przypadkach kariera artystyczna rozpoczyna się już na etapie edukacji.
Można powiedzieć, że dobre galerie bardzo często przyglądają
się poczynaniom studentów, czasem nawet zapraszając ich do
stałej współpracy. Dla nas, jako nabywców, jest to także znak,
że dany artysta był aktywny już w czasie studiów, co świadczy
o jego pracowitości i zaangażowaniu. O czym mówią też zdobyte nagrody. Oczywiście nie każda nagroda powinna mieć dla
nas znaczenie – powszechnie uznaje się, że najbardziej liczącymi się nagrodami w świecie sztuki są: Turner Prize (Antony
Gormley, Damien Hirst) Hugo Boss Prize (Douglas Gordon,
Pierre Huyghe), Hiroshima Art Prize (Cai Guo-Qiang, Yoko
Ono) i Chinese Art Prize. Niestety w Polsce nie ma takiego konkursu, który w jakikolwiek sposób mógłby stanowić przepustkę
do kariery.
Przyglądając się biografii artystycznej należy zwrócić uwagę
także na listę wystaw – indywidualnych i zbiorowych. Lecz
nie ulegajmy złudzeniom – w kwestii wystaw chodzi o ich jakość,
a nie ilość. Dlatego też w celu zweryfikowania czy nasz twórca
miał już do czynienia z poważnymi instytucjami ekspozycyjnymi zaleca się uważnie prześledzić miejsca, w których wystawiał.
Zaopatrzeni w taką wiedzę, możemy przejść do dalszego etapu.
Reputacja zarówno artystów współczesnych i tych, już nieżyjących w dużej mierze zależy od miejsca i czasu, w którym żyli/
żyją oraz od roli, jaką artysta grał/gra na artystycznej scenie.
Czy artysta ten należał/należy do jakieś ruchu? Czy był/jest
istotną postacią w świecie sztuki? Czy istnieją teksty krytyczne na temat jego działań artystycznych? Z jakimi miejscami był/jest związany? Co, na temat jego sztuki uważają
krytycy? Czy był/jest popularny? Czy jego sztuka wpływała/
wpływa na inne nurty takie jak moda czy reklama i film? Reputacja pośrednio warunkuje wartość danego dzieła i w dużej
mierze także rentowność inwestycyjną.
Aby dowiedzieć się czy artysta jest znany i jak postrzega
go krytyka musimy przeprowadzić małe dochodzenie. Dużo in-
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formacji o danym artyście można także znaleźć w internecie –
zarówno odnośnie jego reputacji, jak i wartości rynkowej jego
prac. Ale zaznacza się że nie powinno się oceniać twórcy tylko
pod względem jego obecności lub też nieobecności w sieci.
Oczywiście w dobie współczesnej komputeryzacji, obecność w internecie wydaje się niezbędna, lecz w dalszym ciągu
wielu artystów uważa, że niekonieczna. Poza tym, wirtualny ,
aktywny profil artysty nigdy nie zastąpi wiedzy nabytej metodą klasyczną – a więc rozmów z krytykami, instytucjami. Dobrze
także sprawdzić, czy wybrany przez nas artysta obecny jest na
targach sztuki, w renomowanych galeriach czy innych, kulturalnych wydarzeniach. Należy zastanowić się interesujący nas
artysta jest znany? Lub też na jakim etapie rozwoju jest aktualnie jego kariera? W przypadku twórców już nieżyjących, warto
sprawdzić czy w jakikolwiek sposób był rozpoznawalny i istotny
dla dziejów sztuki. Czy związany był w jakąś grupą lub czy
też jego sztuka doceniana była przez ówczesnych krytyków? Czy jego nazwisko występuję w magazynach o sztuce,
w publikacjach historycznych ? Czy prace znajdują się kolekcjach prywatnych i muzealnych? Wszystko to wpływa na
prestiż, który następnie pośrednio warunkuje wartość. Również
dostępność prac na rynku jest istotna – im mniej prac artysty na
rynku, tym większe ceny prace te osiągają – jeśli jest oczywiście
na nie popyt.
Autentyczność to podstawa. Oczywiście w przypadku
nabywania prac artystów żyjących ryzyko nabycia pracy fałszywej jest minimalne. Jednak zaleca się aby kupować pracę z
dokumentem potwierdzającym jej autentyczność (czytaj więcej). Należy pamiętać, że tego typu dokument jest formą karty
gwarancyjnej, która potwierdza realną wartość danej pracy. W
przypadku dzieł starszych często zdarza się, że nie można potwierdzić autentyczności, przez co też przypisać do konkretnego artysty. W takim przypadku powinniśmy być wyczuleni na
opis obiektu. W galeriach czy też w domach aukcyjnych powinno być zaznaczone, że dana praca jest „ w stylu”, „ utrzymana w
charakterze”, „zbliżona do” itp. Tego typu opisy po pierwsze nie
wprowadzają nas w błąd, po drugie nie dają żadnej gwarancji,
że obraz w stylu Moneta, jest faktycznym Monetem.
No i dochodzimy do kwestii wartości pracy, na którą wpływ
ma szereg zmiennych. Oczywiście kwestia sztuki autorów
współcześnie żyjących na chwilę obecną zostanie otwarta, gdyż
podlega ona nieco innym mechanizmom niż określenie wartości
prac starszych. W przypadku dzieł artystów już nieżyjących
przy wycenie przede wszystkim musi być potwierdzona autentyczność. Powinna być ona poświadczona dokumentem
pochodzącym od rzeczoznawcy czy po prostu osoby zawodowo zajmującej się wykonywaniem tego typu ekspertyz. Raport
powinien zawierać także informacje określające zarówno
stan zachowania dzieła, włączając w to także opis wszelkich
uszkodzeń i odkształceń. Te informacje są bardzo istotne, po-
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nieważ mają realne przełożenie na ostateczną wartość danej
pracy. Dobrze jest więc przyjrzeć się zarówno samej dokumentacji interesującego nas obiektu, jak i też samej pracy.
A co jeśli wybrane przez nas dzieło nie jest unikatem? Kwestia oryginalności oraz unikalności dla każdego kolekcjonera
jest bardzo ważna. Chyba wszystkim nam zależy na posiadaniu rzeczy wyjątkowej i niespotykanej. W świecie sztuki istnieją
jednak techniki, które z założenia już są wykonywane w wielu
egzemplarzach, co czasem spotyka się z wielkim niezrozumieniem. Prace, które powstają w określonych nakładach generalnie są zdecydowanie tańsze niż unikaty – np. rysunek czy obraz
(przez co doskonale nadają się początek przygody z kolekcjonowaniem). Tego typu prace muszą być wykonywane w sztywno określonym, limitowanym nakładzie. Muszą być prawidłowo
opisane, tak by kupujący mógł zorientować się, z którą odbitką
czy też odlewem ma do czynienia.
Tworząc obiekt rzeźbiarski z drewna czy z metalu przeważnie zakłada się, że praca ta będzie unikatem. Inaczej dzieje się,
gdy do realizacji używa się m.in. brązu, który daje artyście możliwość powielania danej formy. Najczęściej tworzy się limitowaną
serię wykonanych z brązu odlewów, które następnie opisuje się
– podobnie jak w przypadku grafiki – numerem odlewu i ogólną liczbą odlewów w serii (np. 3/10). Oczywiście wartość pracy
uzależniona jest owej kolejności – niższe numery będą droższe.
Uznaje się, że w jednym cyklu nie powinno być więcej odlewów
niż 12, włączając w to tzw. artist’s proofs. Wobec tego wygląda
to następująco: osiem numerowanych prac i cztery A/P. Wszystkie prace powinny być sygnowane i numerowane. Informacja
ta jest ważna szczególnie w przypadku sprzedawanych przez
różnorodne fundacje rzeźb wielkich mistrzów. Są to tak zwane
recent editions, a więc prace odlane po śmierci danego artysty,
które są autoryzowane przez właściciela/fundację. Tego typu
obiekty są zdecydowanie tańsze i pod względem wartości nie
mogą równać się z obiektami, które zostały wykonane w czasie
życia danego artysty. Każdorazowo rzeźba taka powinna być
opatrzona dodatkowo stemplem danej fundacji oraz oczywiście posiadać certyfikat autentyczności. Nie należy zapominać także, że wartość rzeźby w dużej mierze uzależniona jest
od materiału, jak i też od kolejności w serii, w której została wykonana – stąd też rzeźby nienumerowane mogą być zdecydowanie tańsze. Brak numeru, znaku autorskiego i daty powstania
może wzbudzić nasze podejrzenia – chyba, że praca została wykonana jako unikat.
Co jeszcze? Oczywiście istnieje bardzo dużo zależności, które wpływają na wartość rynkową pracy. Będzie to między innymi technika, materiał, rozmiar czy rok powstania.
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7 ZASAD KOLEKCJONERA
Kupowanie dzieł sztuki powinno być przede wszystkim
przyjemnością. Działaniem, które podyktowane jest
wewnętrzną potrzebą obcowania ze sztuką. Niestety
coraz częściej doradcy inwestycyjni czy też inne podmioty zajmujące się tzw. art consultingiem, nabywanie
realizacji artystycznych sprowadzają do kwestii czysto
finansowej. Czy jednak o to chodzi?
W świecie branżowym coraz częściej można usłyszeć takie wyrażenia jak: „dywersyfikacja portfela”, „inwestycja alternatywna”,
„inwestycja emocjonalna” czy „inwestycja w pasję”. Powstało
szereg opracowań, w których praktyki i założenia ekonomiczne
dopasowane zostały do rynku sztuki, co w dużym stopniu sprowadziło kolekcjonowanie sztuki do czysto praktycznej inwestycji. A przecież kupowanie dzieł sztuki to przede wszystkim przyjemność. Oczywiście wartość inwestycyjna jest również istotna,
jednak nie najważniejsza. Czym należy kierować się przy wyborze dzieła sztuki? Jak sprawdzić czy cena jego nabycia jest adekwatna do wartości rynkowej? O tym poniżej.
1. Przede wszystkim przyjemność
Pierwszą i najważniejszą zasadą jest kierowanie się własnym poczuciem estetyki i kupowanie prac, które będą spełniały nasze
prywatne kryteria stylistyczne. Nie ma bowiem nic gorszego, jak
zakup pracy, która nie cieszy oka i sprawia, że nie chcemy kierować wzroku w jej kierunku. Kolekcjonowanie sztuki to pasja i
należy sobie zdać sprawę z tego, że bez zapału i własnych preferencji estetycznych trudno jest stworzyć unikalną i wartościową kolekcję. A o wyjątkowości kolekcji prywatnej bardzo często
świadczy świadomy dobór prac – a ten powinien być przeprowadzony wedle określonego klucza. I nie ma znaczenia czy
klucz ten bazuje na podobieństwie stylistycznym, tematycznym
czy na ramach czasowych – znaczenie ma to, aby kolekcja była
spójna. Dlatego też dobrze, gdy wybór należy przede wszystkim do właściciela zbioru, a nie do doradzającej mu osoby.

2. Znajomość sytuacji rynkowej
Chcąc kolekcjonować dzieła sztuki – niezależnie czy będą to
prace powstałe w XXI wieku czy XV – należy posiadać głębszą,
niż podstawowa, wiedzę na temat rynku sztuki. Przede wszystkim dlatego, że znając realia, wartości, mechanizmy rynkowe,
historię sztuki czy rynek aukcyjny jesteśmy w stanie odnieść się
do wielu – niekiedy dość niezrozumiałych – kwestii i uniknąć
nieprzyjemnych sytuacji. Działa to podobnie, jak w przypadku innych obszarów wymagających specjalistycznej wiedzy z
tym, że poznanie sposobów działania rynku sztuki jest o wiele łatwiejsze, niż np. finansowego. Posiadana wiedza pozwoli
nam w prawidłowy sposób poruszać się zarówno po aukcjach,
jak i galeriach, osiągając przy tym korzystne dla nas oferty. Im
więcej wiemy i rozumiemy, tym jesteśmy poważniej traktowani,
a przy tym nie jesteśmy podatni na nieuczciwych galerzystów
czy sprzedawców. Jesteśmy ponadto w stanie realnie ocenić
wartość rynkową pracy, inwestycję, jak i sensownie budować
kolekcję.
3. Znajomość artysty
Przed kupnem pracy dobrze jest poczytać o twórcy, którego
pracę chcemy zakupić. Jest to szczególnie istotne w przypadku,
gdy nastawiamy się na wzrost wartości zakupionego obiektu.
Warto zapoznać się z biografią artysty, z której dowiemy się w
jakim jest wieku, gdzie dotychczas wystawiał, ile miał wystaw
indywidualnych/zbiorowych i czy jego prace znajdują się w jakichś kolekcjach. Pozornie tylko informacje te niewiele wnoszą
do naszej wiedzy – wręcz przeciwnie. To właśnie ze skrótowej
notki możemy wywnioskować czy dany twórca jest aktywny? W
jakim okresie jego twórczości działał najprężniej? Czy w chwili
obecnej dzieje się coś w jego karierze? Czy może już nie tworzy?
To, co zawarte jest w biografii daje nam możliwość przewidzenia czy inwestycja w jego prace nam się opłaci. Zaleca się także
przeprowadzenie przeglądu notowań aukcyjnych, gdzie znajdują się informacje na temat uzyskiwanych przez artystę cen.
Oprócz licytacji, warto zapoznać się z ofertą galeryjną. I w tym
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4. Dokumenty
Każda transakcja powinna zostać udokumentowana. I nie chodzi tu do końca o fakturę czy paragon, a bardziej o certyfikat
potwierdzający autentyczność i legalność dzieła. Nie każda galeria dba o to, by wystawiać tego typu dokument – warto więc
pamiętać aby się o niego upomnieć. Certyfikat taki powinien
zawierać wszystkie dane na temat nabywanej przez nas pracy.
Począwszy od tytułu, techniki, rozmiaru i roku powstania pracy
po autorski podpis artysty, pieczątkę galerii i podpis galerzysty/właściciela galerii. Czasem także można spotkać się z dokumentem opisującym stan i wygląd pracy – coś na wzór Object ID oraz pismo informujące jak prawidłowo przechowywać
i zabezpieczać dane dzieło. Odnośnie certyfikatów i ekspertyz
w Polsce ciekawy i bardzo wnikliwy artykuł napisał dr Wojciech
Szafrański, do którego odsyłam zainteresowanych (Certyfikaty
dzieł sztuki w Polsce na stronie pwpw.pl).

6. Opis pracy
Każda praca powinna być sygnowana. Nie ma problemu w
przypadku malarstwa – gorzej jest z grafiką, rzeźbą i fotografią. Każda z technik powielanych musi być odpowiednio opisana. Niestety stosunkowo często zdarza się – przede wszystkim
w rzeźbie i fotografii – że artyści nie przywiązują do tej kwestii
zbyt wiele uwagi. A jest to podstawa. Osoba nabywająca tego
typu pracę powinna wiedzieć czy dana odbitka/odlew może
być uznana za kolekcjonerską. O sposobie opisywania prac na
papierze pisaliśmy w artykule Oznaczenia i opis odbitek graficznych oraz Co należy wiedzieć o fotografii kolekcjonerskiej. Jeśli
chodzi zaś o rzeźbę to jeśli nie jest ona unikatem, to również
musi być wykonywana w sztywno określonym, limitowanym
nakładzie. Zatem podobnie do prac na papierze każdy odlew
powinien być sygnowany i numerowany. I należy zaznaczyć,
że obiekt rzeźbiarski z drewna czy z metalu będzie (zazwyczaj)
unikatem – opatrzony zostanie sygnaturą i datą, czasem oznaczeniem 1/1. Jeśli zaś rzeźba powstała z innego materiału, takiego jak brąz czy mosiądz, to podobnie jak w przypadku grafiki
powinna zostać opisana numerem odlewu i ogólną liczbą odlewów w serii (np. 3/10). I dlatego też również tutaj wartość pracy powinna być uzależniona od kolejności powstania – niższe
numery będą droższe. W jednym cyklu nie powinno znaleźć się
więcej odlewów niż 12, włączając w to tzw. artist’s proofs (osiem
numerowanych prac i cztery A/P.). Warto zaznaczyć, że w obiegu
rynkowym znajdują się również tzw. Recent editions, czyli prace
odlane po śmierci danego artysty, które są autoryzowane przez
właściciela/fundację oraz opatrzone stemplem i certyfikatem
autentyczności. Są tańsze i pod względem wartości nie mogą
równać się z obiektami, które zostały wykonane w czasie życia
danego artysty.

5. Przygotowanie techniczne
Kupując dzieło sztuki dobrze jest sprawdzić jego stan. Nie potrzebna jest nam do tego wiedza ekspercka – wystarczy przyjrzeć się jego wykonaniu oraz podpytać galerzystę. Co jest ważne? W przypadku malarstwa: jaki został zastosowany materiał
(typ płótna malarskiego), grunt, technika. Czy praca jest werniksowana (werniks matowy/błyszczący)? Czy artysta sam wykonywał podobrazie? Czy płótno jest dobrze naciągnięte? Czy
są widoczne uszczerbki/wgłębienia? Czy płótno odpowiednio
się napręża? Czy widoczna jest krakelura? Jeśli tak, to czy jest
zamierzona czy powstała w wyniku działania czynników zewnętrznych? Jeśli chodzi o prace na papierze to powinniśmy
dowiedzieć się na jakim typie papieru dana realizacja została
wykonana? Czy do jej opisu został użyty ołówek czy długopis?
Czy praca przechowywana była między papierami bezkwasowymi? Czy była narażona na działanie promieni słonecznych?
W jakich warunkach była przechowywana? Wszystkie te informacje są ważne, gdyż od nich będzie zależało w jaki sposób kupiona przez nas praca będzie zachowywała się wraz z upływem
czasu.

7. Ryzyko
Na koniec musi pojawić się temat ryzyka inwestycyjnego. Kupując dzieła sztuki należy uświadomić sobie, że rzadko bywa
tak, iż wartość obrazu, rzeźby, grafiki czy fotografii wzrasta z
roku na rok. Zwyczajowo potrzeba kilkudziesięciu lat aby obiekt
taki sprzedać z sensownym zyskiem. Dobrze o tym pamiętać
szczególnie w przypadku inwestowania w sztukę młodą, która
nie jest stabilna. O pewności wzrostu wartości można mówić w
przypadku twórców uznanych już za klasyków – w tym także
klasyków sztuki współczesnej. Mowa tu o Kantorze, Wróblewskim, Jaremie, Abakanowicz, Fangorze czy Nowosielskim. Jeśli
chodzi zaś o sztukę młodych artystów, zakup ich prac wiąże się
z dużym ryzykiem. Pomimo tego, że możemy kupić niedrogo,
to nie mamy żadnej pewności czy artysta ten rok później będzie jeszcze tworzył. Stąd też – tak, jak było opisane powyżej
– w przypadku sztuki młodej dobrze jest uważnie śledzić poczynania twórcy, który nas interesuje. Niezależnie jednak od tego
warto pamiętać, że kupowanie to przede wszystkim przyjemność, a sam aspekt inwestycyjny nie powinien być głównym
kryterium wyboru.

miejscu należy przygotować się na duży dysonans. Dlaczego?
Otóż na chwilę obecną w Polsce nie ma jeszcze praktyki trzymania ujednoliconych cen. W przypadku młodych twórców rekordy aukcyjne będą o wiele niższe (nawet do 3000 zł) w stosunku
do cen proponowanych przez galerie. Nieco inaczej będzie z
pracami klasyków, które jednak w obrocie galeryjnym i antykwarycznym występują rzadko. W przypadku sprzedaży poza
aukcyjnej, dzieła klasyków zazwyczaj utrzymują się na wyważonych i realnych poziomach. Zawsze jednak dobrze jest zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami, które pozwolą
nam na wiarygodną i właściwą wycenę realizacji, którą chcemy
nabyć.
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CO NALEŻY WIEDZIEĆ

O FOTOGRAFII KOLEKCJONERSKIEJ?
Fotografia kolekcjonerska, choć piękna i intrygująca,
w dalszym ciągu na rynku polskim nie radzi sobie zbyt
dobrze. Pomimo, że w ostatnim czasie zauważalny jest
pewien ruch w kierunku popularyzacji i promocji fotografii, to skutki tych działań są niemalże niezauważalne, a same próby wprowadzenia jej w obieg rynkowy
czy kolekcjonerski są właściwie nieodczuwalne. Warto
jednak zauważyć, że w kraju nieustannie przybywa różnych festiwali fotograficznych – bądź, co bądź dających
młodym twórcom możliwość promocji – czy galerii,
domów aukcyjnych i innych instytucji, które usiłują do
swej oferty fotografię wprowadzić.
Jednakże – jak zauważa Zbigniew Zegan - organizatorzy
kolejnych prób handlowych skupiają swoją uwagę tylko na
„kreowaniu” cen i choćby jednego faktu sprzedaży, a nie na
tworzeniu atmosfery nowości oferty handlowej na rynku sztuki,
nowej „mody” kolekcjonerskiej, na lansowaniu osobowości artystycznych, nazwisk, oryginalnych dzieł i kolekcji. Wynika to z
powierzchownej obserwacji zachodniego komercyjnego rynku
fotografii i fascynacji notowaniami horrendalnych cen w galeriach, które nie wiadomo czy faktycznie są osiągane[1]. Niestety, nieustannie jednak w mentalności kolekcjonerów w Polsce,
fotografia plasuje się na jednym z niższych miejsc. W dalszym
ciągu króluje malarstwo, które poprzez swą niepowtarzalność
oraz szlachetną technikę przez długie lata jeszcze będzie wypierało dzieła wykonane w technikach powielalnych – tj. fotografia,
grafika czy rzeźba (odlewy).
Nie zmienia to jednak faktu, że i na zakup fotografii znajdują się chętni co oznacza także, że istotną staje się teraz kwestia
edukacji w zakresie wiedzy na temat fotografii kolekcjonerskiej
zarówno artystów, jak i samym galerzystów, którzy na co dzień
nie mają zbyt wiele styczności z odbitkami stricte kolekcjonerskimi.
Ale do rzeczy. Fotografia, która ma trafić do sprzedaży galeryjnej czy aukcyjnej musi spełniać konkretne wymagania, dzięki

którym będzie mogła zostać uznana za wartościową zarówno
pod względem estetycznym/artystycznym, jak i – co ważne
– kolekcjonerskim. Schemat oceny fotografii został jakiś czas
temu ustalony zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, który jednakże w bardzo małym stopniu znany jest polskiej scenie artystycznej, w tym galerzystom czym specjalistom
z domów aukcyjnych. Na temat standardu oceny fotografii najpełniej w naszym kraju mogą wypowiedzieć się jednostki ściśle
wyspecjalizowane w zakresie wystawiennictwa, a także sprzedaży fotografii, w tym także organizacja ZPAF. Pod względem
budowania sensownej strategii sprzedaży fotografii w Polsce
nie jest to dobra informacja, gdyż standardy wytyczone przez
organizacje światowe winny być przestrzegane zarówno przez
instytucje i ekspertów, jak i – chyba przede wszystkim – artystów, którzy znając zasady powinni stosować normy nałożone
na odbitki mające posiadać charakter kolekcjonerski, w tym także limitowania i przestrzegania ustalonych wcześniej nakładów
edycji. Oczywiście zarówno galerie, jak i domy aukcyjne, które
postanowiły zająć się sprzedażą fotografii, powinny podejść do
sprawy całkowicie profesjonalnie i zadbać o odpowiednią promocję, opracowanie odbitek, ekspozycję, a także rzetelność informacji, które podawane są klientom.
Warto także zapamiętać na stałe kilka zasad, które powinny
być przestrzegane zawsze, gdyż jeśli nie będą one spełnione,
odbitka nie będzie mogła być kolekcjonerską. Wychodząc od
oczywistej sprawy, proponowana przez artystę praca musi być
jego dziełem, a więc musi zostać opisana imieniem i nazwiskiem – istnieje także możliwość opisu pseudonimem artystycznym – stemplem atramentowym lub suchą pieczęcią (pieczęcią
wtłaczaną), która zwyczajowo jest wykonywana na rogu odbitki. Jednak najpopularniejszą formą jest podpis imieniem i nazwiskiem lub sygnaturą artysty na odwrocie pracy. Nieustannie
powielany jest błąd opisu zdjęć długopisem lub piórem. Należy
pamiętać, że niezależnie od tego, że większość fotografii pochodzącej z doby XX wieku była opisywana tuszem, atramentem
lub ołówkiem kopiowym (atramentowym), to według współczesnych standardów opis winien być wykonany wyłącznie
ołówkiem. Do pełni opisu potrzeba także daty wykonania, wymiaru odbitki, tytułu, techniki oraz numeru odbitki i ich ilości
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w edycji. W przypadku daty należy pamiętać, że jeśli moment
wykonania negatywu rożni się od wykonania danej odbitki, to
w opisie zdjęcia powinny znaleźć się dwie daty – wykonania negatywu oraz pozytywu. Jeśli natomiast jesteśmy w posiadaniu
zdjęcia nieopisanego, okres powstania musi zostać ustalony
przez eksperta. Do prawidłowego opisu zdjęcia niezbędny jest
także opis techniki, w jakiej zostało dane zdjęcie wykonane, wymiar oraz stan zachowania uwzględniający wszelkie uszkodzenia, odbarwienia i inne ważne informacje, które mają wpływ na
wycenę zdjęcia.
No i dochodzimy do kwestii, z którą współcześni artyści mają
chyba najwięcej problemu – nakład. Prawda jest taka, że nie ma
możliwości sprawdzenia czy dany twórca pilnuje ustalonego
nakładu czy przy nadarzającej się okazji sprzedaży wykonuje
następne odbitki. Ta kwestia jest szczególnie ważna przy współpracy artysty z galerią, głównie w sferze lojalnościowej. Ale wracając do sedna, prawidłowy opis nakładu powinien zawierać:
1. Całkowitą ilość odbitek, które będą wykonane z jednego negatywu – niezależnie od formatu. Niedozwolone jest – jak
niestety często u artystów bywa – rozróżnienie nakładów pod
względem formatu. Nakład to liczba prac, które niezależnie od
wielkości, nasycenia koloru, podłoża, itp. powstały z jednego
negatywu;
2. Kolejność danej odbitki w nakładzie np. 2/15, gdzie
pierwsza liczba oznacza kolejność, a druga całkowitą ilość odbitek w danym nakładzie.
Im mniejszy nakład, tym odbitka jest bardziej wartościowa,
a wartość samego negatywu wzrasta proporcjonalnie do stopniowego kończenia się edycji.
Galerie i instytucje, które przyjmują do sprzedaży fotografię, potrzebują także specyficznego, szczegółowego opisu danej fotografii, w którym posługiwać należy się internacjonalną
terminologią, i w którym dookreślane są szczegóły zdjęcia np.
czy artysta sam wywołał daną odbitkę. Ocenia się, że najbardziej
poszukiwanymi fotografiami są zdjęcia typu vintage print – ale
to, czym się one charakteryzują, zostanie podane w dalszej części.
Warto jeszcze zauważyć, że najważniejsze aukcje fotografii
odbywają się obecnie w Nowym Jorku (AIPAO), Londynie (Photo-London), Kolonii (Art Cologne) oraz Berlinie (Foto Bild Berlin).
Reasumując. Poprawnie wykonany opis fotografii powinien
zawierać:
1. Autor – imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim artystyczny, stempel lub pieczęć.
2. Tytuł zdjęcia. Może być także opis treści fotografii, miejsce, data wykonania, odbitka i nakład;
3. Technika;
4. Nazwa kategorii kolekcjonerskiej. Uwagi o sposobie
wykonania odbitki, o istnieniu, nieistnieniu lub także miejscu

51

przechowywania negatywu;
5. Gdzie i kiedy powstała odbitka;
6. Wymiary (w centymetrach i milimetrach oraz wymiar
marginesów, sposobu oprawy itp.);
7. Bibliografia – jeśli autor lub zdjęcie posiada odniesienia
katalogowe, prasowe, albumowe itp. Stosuje się typowy zapis
bibliograficzny;
8. Uwagi o stanie fizycznym odbitki;
9. Numer katalogowy (może być nadany przez właściciela,
galerię, muzeum itp.).
Oprócz szczegółowego opisu katalogowego należy też znać
typy fotografii kolekcjonerskiej:
Unique Print – odbitka o charakterze unikalnym, brak negatywu, który umożliwiałby wykonanie następnej odbitki
Vintage Print - odbitka wykonana z negatywu, zaraz po
jego powstaniu, nie później niż 5 lat. Odbitka wykonana jest
przez autora lub pod jego ścisłym nadzorem. Aktualnie za vintage print określa się fotografie, które powstały w okresie od XIX
w. do końca lat 80. XX w. Ważną informacją jest to, że odbitki
należące do vintage print są przeważnie datowane i sygnowane
z przodu, rzadziej na odwrocie, a także czasem zdarza się, że na
pass-par-tout i kartonie podkładowym. Do tej grupy zdjęć nie
zalicza się prac, które powstały w celu komercyjnym, tj. jako reprodukcje do wydawnictw i prasy.
Life Time Print/Modern Print – odbitka wykonana przez
autora z oryginalnego negatywu, aczkolwiek w okresie późniejszym niż powstanie negatywu – ok. 5 lat później.
Reprint – odbitka wykonana z negatywu, lecz nie przez
autora zdjęcia w określonym nakładzie. Reprinty powinny być
opisane zarówno datą powstania negatywu, powstania odbitki oraz nazwą firmy lub nazwiskiem osoby, która daną odbitkę
zrobiła.
Copy Print – reprodukcja oryginału. Odbitki wykonane z
kontrnegatywu. Również powinna być szczegółowo opisania –
data powstania negatywu, data powstania odbitki, na podstawie której wykonana została reprodukcja oraz dane osoby lub
firmy wykonującej.
W kwestii kolekcjonerskiej warto pamiętać jeszcze, że zwyczajowo nakład ustalany jest do max. 25 sztuk, jednakże wszelkie szczegóły i informacje dodatkowe można uzyskać, czytając
dokument Zasady wykonania współczesnego nakładu artystycznego fotografii pojedynczej oraz zestawu fotografii w tece
autorskiej autorstwa Zbigniewa Zegana.
W celu poszerzenia wiedzy warto zerknąć na przygotowany
przez Galerię Obok ZPAF profesjonalny wzór, według którego
przygotowuje się odbitki przeznaczone do sprzedaży kolekcjonerskiej.
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SACRUM I PROFANUM

BARBARY PIASECKIEJ-JOHNSON
W życiu Barbary Piaseckiej- Johnson dwie sfery, świętości i spraw przyziemnych nieustannie się ze sobą ścierały. To one w sposób symboliczny wymierzały bieg jej
losów. Stawały sięzakażdym razem metaforycznym
przejściem między magią wielkiej sztuki, a złudnym
czarem jej posiadania. Życie jednej z największych polskich kolekcjonerek, Barbary Piaseckej-Johnson można
podzielić na dwa światy. Przed Sacrum i po Profanum.
Właścicielka fortuny kolekcjonerskiej, która w 2011 roku warta była ponad 3 miliardy dolarów, urodziła się w 1937 roku w
miejscowości Staniewicze na Kresach Wschodnich. Światowe
wychowanie odebrała we Wrocławiu, by tam, na Uniwersytecie
Wrocławskim, zdobyć wiedzę, która okazać się miała w przyszłości niezbędna. Barbara Piasecka, absolwentka historii sztuki w
wieku zaledwie 22 lat odważnie ruszała w świat. Wszystkie drogi
prowadzą przecież do Rzymu, lecz stolica Włoch miała być jedynie krótkim przystankiem w podróży młodej kobiety. Miejscem
przeznaczenia okazały się Stany Zjednoczone, gdzie niepozorna pomoc domowa z Polski poślubiła w 1971 roku J. Sewarda
Johnsona, jednego z dwóch właścicieli firmy Johnson & Johnson. Tak, tego od pudrów, szamponów i delikatnych kremów
dla niemowląt! Małżeństwo, które dzieliła znaczna różnica wieku, było szczęśliwe i łączyła je wspólna pasja - kolekcjonowanie.
Na ścianach posiadłości Barbary Piaseckiej- Johnson i jej męża
wisiał Bronzino, Fra Angelico, Lucas Cranacha Starszy, Sandro Botticelli zaraz obok Mondriana, Moneta, czy Degasa.
Para kupowała dużo i drogo, jednakże coraz częściej zbiory dzieł
z przełomu wieków XIX i XX ustępowały miejsca zbiorom sztuki
dawnej, dając tym samym państwu Johnson nieoficjalny tytuł
najważniejszych i najhojniejszych kupców dzieł od średniowiecza do XVIII wieku. Po dwunastu latach J. Seward Johnson zmarł,
lecz zapisał Barbarze w testamencie cały swój majątek, szacowany ówcześnie na około 450 milionów dolarów. Koneserka
zrobiła z tej fortuny wspaniały użytek. Postanowiła powiększyć
kolekcję dzieł sztuki, która zaczęła tworzyć wraz z mężem.

Prawdziwe znawstwo i intuicja kolekcjonerska Piaseckiej-Johnson sprowadziły do posiadłości w Princeton istne perły
dawnego malarstwa. „Prometeusz” namalowany przez hiszpańskiego malarza Jusepe de Riberę, „Święta Prakseda”
Johanna Vermeera, „Chrystus na Krzyżu” El Greca i „Ofiarowanie Izaaka” Caravaggia oraz „Chrystus zstępujący do
otchłani” Andrea Mantegni kosztowały fortunę. Bajeczny
świat wielkich zakupów nie kończył się jednak na religijnym
malarstwie hiszpańskim czy włoskim. Zakupy obejmowały
również rzeźbę, antyki, starożytne mozaiki, dzieła rzemiosła artystycznego. Barbara Piasecka- Johnson pragnęła swoje
ogromne możliwości finansowe wykorzystać, angażując się w
mecenat kulturalny, szczególnie polski. Silnie związana ze swoją ojczyzną i polskimi twórcami wspierała finansowo Bibliotekę
Polską w Paryżu, fundowała stypendia dla zdolnych studentów
uczelni wyższych. Heroicznie pragnęła pod koniec lat 80. dopomóc Stoczni Gdańskiej, przejmując 55 procent jej udziałów.
Jednakże szczere chęci i patriotyczne oddanie nie wystarczyły,
aby tę realizację zakończyć sukcesem… Pewniejszą inwestycją w „polskość” był zakup sztuki. Kolekcja objęło więc bardzo
szybko tak znakomite nazwiska jak Michałowski, Grottger
Matejko, Gierymski, Chełmoński, Malczewski, Boznańska.
Wspaniałym zwieńczeniem owej idylli był zakup z 1990 roku. Za
15 milionów dolarów filantropka zakupiła na aukcji Badminton
Cabinet, XVIII-wieczny kredens angielskiego księcia, będący arcydziełem florenckiego rzemiosła. Świat nie poznał do tej pory
wyższej ceny, jaką można zapłacić za… mebel. Ów koszt za kilka
lat miała podbić sama kolekcjonerka…
Tak szlachetne i drogocenne zbiory potrzebowały należytej
oprawy. Ponadto patrzenie w samotności na Botticelliego czy
Leonarda da Vinci nie dawały najwyraźniej satysfakcji kolekcjonerce. Obrazy, rzeźby, misterne dzieła rzemiosła artystycznego ruszyły w podróż, a pierwszym przystankiem na mapie ich
wędrówki była Warszawa. Majestatyczne wnętrza Zamku Królewskiego stały się w 1990 roku miejscem ekspozycji wystawy
Opus sacrum, na której zaprezentowano ponad 100 arcydzieł
o charakterze religijnym. Na ścianach błyszczały dzieła włoskiego i niemieckiego renesansu pędzla Fra Angelico, Mantegni,
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Belliniego, Giorgione, Lucasa Cranacha oraz mistrzów barokowych świateł, jak Ribera, Zurbarán, Caravaggio, Rubens, i
Vermeer. Tłumom i westchnieniom pełnym zachwytu nie było
końca. Wystawa zakończyła się wielkim sukcesem, a Barbara
Piasecka- Johnson tchnęła w warszawskie wnętrza muzealne
nowego ducha. Stolica mogła cieszyć się pierwszą od kilkudziesięciu lat tak ogromną ekspozycją zza granicy.
W 2000 roku Piasecka-Johnson przekazała Muzeum Narodowemu w Poznaniu w depozyt monumentalny obraz Tintoretta
„Bitwa pod Asol”ą i dwanaście gobelinów flamandzkich oraz
francuskich z XVI–XVII wieku. Miało to być preludium do bezpłatnego zdeponowania w tym mieście części kolekcji na dwadzieścia lat. Tym czynem koneserka świadomie sięgnęła do znamienitej tradycji rodziny Czartoryskich, gdy w roku 1876 książę
Władysław Czartoryski postanowił zdeponować w Krakowie
zbiory dzieł sztuki, gromadzone przez przodków od drugiej połowy XVIII wieku w Puławach i Paryżu. Władze miasta udostępniły na ten cel odpowiedni budynek i w ten sposób powstało
słynne prywatne Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Powołując się na tę tradycję Barbara Piasecka Johnson postanowiła
umieścić swoją kolekcję w jednym z polskich miast, a wybór
padł na Poznań. Wiadomość wydała się fantastyczna zarówno
dla władz, jak i mieszkańców. Poznań dzięki tej fundacji mógłby
stać się ważnym centrum sztuki w Europie! Miejscem prezentowania zbiorów miała być początkowo Biblioteka Raczyńskich.
Za mała powierzchnia i za małe pieniądze na przebudowę podpowiedziały nową lokalizację- drugie piętro Centrum Kultury
Zamek. Fundatorka chciała przebudować wnętrze na potrzeby
ekspozycji, ale planów nie zaakceptował poznański konserwator zabytków. Marzenia o stworzeniu w Poznaniu „mekki dawnej
sztuki europejskiej” rozwiały się bezpowrotnie, choć w poznańskim muzeum szczęśliwie nadal można oglądać gobeliny i obraz Tintoretta.
Urażona duma kolekcjonerki przyczyniła się w pewnym
stopniu do decyzji, by kolekcje nieco przemodelować…wyprzedając jej zbiory. Początkowo na aukcjach pod młotek poszło malarstwo polskie. Szlachetną decyzją cały dochód ze sprzedaży
tej części kolekcji został przeznaczony na cele charytatywne. Od
tej pory można już tylko wyliczać rekordy. Rekordy cen, jakie
dzieła kolekcji Johnson osiągały na aukcjach. I tak „Zstąpienie
Chrystusa do otchłani” Mantegni, który w 1990 roku cieszył
oczy miłośników sztuki na Zamku Królewskim, osiągnął cenę
28,5 miliona dolarów. Na „wyprzedaży” w domu aukcyjnym
Christie’s Badminton Cabinet został zlicytowany za kosmiczną kwotę 36 milionów dolarów, co ponownie uczyniło go najdroższym meblem świata. Natomiast „Sen Wenus” François
Bouchera wzbogacił Panią Johnson o 2 miliony dolarów. „Portret mężczyzny w pozycji akimbo” pędzla Rembrandta, pierwotnie przeznaczony do Poznania, sprzedano amerykańskiemu
właścicielowi sieci kasyn za 33 miliony dolarów. W 2002 roku
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kolekcjonerka podarowała jednak polskim Archiwom Państwowym XV-wieczną Księgę praw miejskich Głubczyc, która pierwotnie miała zostać sprzedana na aukcji w Lamusie.
Co nie zostało sprzedane na aukcjach koneserka sztuki zaczęła na wystawy czasowe. Historia zatoczyła pewne koło, bo
po dwudziestu latach od Opus Sacrum Zamek Królewski w Warszawie znów mógł gościć zbiory kolekcji na wystawie zatytułowanej Mistrzowie rysunku- Dzieła z kolekcji Barbary PiaseckiejJohnoson. Zaprezentowany został zbiór rysunków i szkiców z
kolekcji zgromadzonej po roku 1990. Ogromnym szczęściem
cieszy się do dziś niewielkie Monako. Największa część kolekcji
Piaseckiej-Johnson od kilku lat eksponowana jest publicznie w
XVII-wiecznej Kaplicy Nawiedzenia właśnie tam, gdzie kolekcjonerka również mieszka. Można tam zobaczyć między innymi
dwa monumentalne płótna Rubensa, ukazujące Świętego Piotra i Świętego Pawła.
Życie jednej z największych polskich kolekcjonerek, Barbary Piaseckej-Johnson można podzielić na dwa światy. Przed
Sacrum i po Profanum. Przed 1990 rokiem kolekcjonowanie
było swoistą uroczystością, której każdego dnia oddawała się
kobieta o niezwykłej wrażliwości artystycznej. Życie było wtedy sacrum, niebiańską utopią, do której wstęp miała tylko jedna
osoba. Sztuka cieszyła się swą pozycja quasi religijną, a bolączki
ziemskie zdawały się jej nie dotyczyć. Wszystko zmieniło się po
wystawie Opus Sacrum z 1990 roku.. W ciągu dwóch lat miała
zostać zorganizowana kolejna prezentacja dzieł ze zbiorów kolekcjonerki pod hasłem Opus profanum. Jednak z powodu konfliktu z władzami do wystawy nigdy nie doszło. Był to symboliczny moment przesilenia, w którym znać o sobie dały bezsilność,
niewykorzystane szanse i ulotność, tego co miał być wieczne i
nieśmiertelne. W wyniku sprzedaży na aukcjach po raz kolejny
jedna z bogatszych i piękniejszych polskich kolekcji rozproszyła
się po gabinetach prywatnych nabywców zagranicznych. Czy
sztuka wypełni w przyszłości swoja ideę, połączenia rajskiego
świata z padołem ziemskim?
Barbara Piasecka-Johnson zmarła po długiej chorobie 1
kwietnia 2013 roku. Wśród współczesnych polskich kolekcjonerów nie miała konkurencji. Nikt nie mógł się z nią równać,
zarówno jeśli chodzi o jakość posiadanych dzieł, jak skalę kolekcjonowania. W 2011 roku „Forbes” wycenił majątek kolekcjonerki na 3,1 miliarda dolarów, co dało jej 393 miejsce na liście
najbogatszych ludzi świata. Jej wybitna działalność na trwałe
zapisała się w historii polskiego kolekcjonerstwa.
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MARK ROTHKO

NA RYNKU DZIEŁ SZTUKI
Podczas pierwszej indywidualnej wystawy prac Marka
Rothko w 1945 roku udało się sprzedać kilka jego prac.
Osiągnęły wtedy kwotę od 150 do 750 dolarów. Dziś
w tej cenie można mieć standardowy ekspres do kawy
lub wysokiej klasy aparat fotograficzny. Po 65 latach za
cenę jednego obrazu tegoż malarza można stworzyć
rozbudowaną sieć kawiarni w dużym mieście lub kupić
firmę fotograficzną. Gdzie popełniliśmy błąd? Kto nie
ujarzmił tego zjawiska, gdy była jeszcze na to szansa?
Jak to możliwe, że najdroższym malarzem współczesnym stał się człowiek, który nie wydawał więcej niż pięć
dolarów dziennie? W czym tkwi sekret, gdy płaci się tak
astronomiczne kwoty za kompozycje, które według niektórych mogłoby stworzyć kilkuletnie dziecko?
Każdy artysta kiedyś zaczynał. Banalnie, po cichu lub z impetem. W jaki sposób Mark Rothko pojawił się na rynku sztuki?
Cóż, co może samodzielnie osiągnąć mało przebojowy, ponury i
pozbawiony koneksji początkujący malarz żydowskiego pochodzenia w mulikulturowym Nowym Yorku? Zapewne niewiele.
Osobami, które wciągnęły Rothkę w płynność rynku sztuki były
kobiety. Kolekcjonerki. Peggy Guggenheim i Betty Parsons.
Pierwsza z nich, żona Maxa Ernsta, rozplotła zawiłości surrealistycznych kompozycji Rothki odczuwając z nim ukrytą więź i
porozumienie. Łączyło ich coś, co dla oka było ukryte. Łączyła
ich trauma wojny. Zarówno Peggy jak i Mark Rothko przeżyli to
samo piekło prześladowań z powodu swojego żydowskiego pochodzenia, podobnie udali się w stronę Wielkiego Jabłka, gdzie
szukali lepszego losu dla siebie. Peggy Guggenheim w rozszalałym wojną roku 1942 roku otworzyła w Nowym Yorku galerię
sztuki, gdzie trzy lata później zaprezentował się tam Mark Rothko, krzepiony wcześniejszymi rozmowami z Maxem Ernstem.
To właśnie wtedy udało się Rothce sprzedać kilka swoich prac,
które nie przekraczały nawet tysiąca dolarów. Jakże wspaniałe

i budujące uczucie musiało skrywać się za zachmurzoną na co
dzień twarzą malarza! Być może dał sobie nadzieję, że za wsparciem i zrozumieniem Guggenheim podążą inni, że jest miejsce
dla sztuki tak skomplikowanie prostej! Czy gorsza jest złość niezrozumienia czy żal ignorancji? Rothko musiał przełknąć to drugie. Prasa milczała pomimo, że kilka lat wcześniej okrzyknęła go
„Mitomorficznym Abstrakcjonistą”.
Jeżeli Peggy Guggenheim zaopiekowała się surrealistycznymi ekspresjami Rothki, to Betty Parsons ujrzała pływające na
powierzchni świadomości malarza kolorowe prostokąty. Toteż
rok 1947 okaże się być przełomowy dzięki prężnym działaniom
młodej kolekcjonerki. Betty Parsons we własnej galerii zorganizowała Rothce indywidualną wystawę, proponując przy tym,
bardzo przedsiębiorczo i odważnie, kontrakt, który opierał się
na bardzo prostej zasadzie- wyłączności. Rothko zaakceptował
te warunki, dopływając tym samym do pierwszego stałego lądu
na oceanie rynku sztuki. Od 1947 roku miał własną galerię, w
której mógł eksponować i sprzedawać swoje prace. Mógł także
sam swe prace zawieszać, dobierać oświetlenie, regulować odbiór swoich dzieł! Dostał tę swobodę, o jakiej marzył i jakiej jego
indywidualność potrzebowała.
Obecność na rynku sztuki Marka Rothki i jego geometrycznych abstrakcji ugruntowało zlecenie, które złożyła Elita,
Góra- rodzinę nowojorskich Rockefellerów można nazywać na
przeróżne sposoby. Za tysiąc dolarów Rothko sprzedał swoje
dzieło żonie Johna D. Rockefellera III. Dziś ta kwota nie wzbudza
żadnych emocji, bez względu czy kupuje się sztukę czy towary
codziennego użytku. Intrygującym jest natomiast, co ta kobieta
dostrzegła w tych płótnach? Czy była to głębia barwnych płaszczyzn? Czy emocjonalność kompozycji? Wciągająca gra światła,
a może innowacja? Tym nie mniej intuicji nie można odmówić.
W tym samym czasie architekt Philips Johnson zdobywa od Rothki obraz „Nr 10” i daruje go nowojorskiemu Museum of Modern Art na prośbę samego dyrektora instytucji. Darować to
znaczy nie płacić. Za darmo, za nic, „Nr 10” leży samotnie w podziemiach muzealnych magazynów MoMA, gdy na powierzchni
panuje zawierucha i burza, w której kotłują się argumenty „za”
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i „przeciw” takiej sztuce, która pod koniec XX wieku będzie z
dumą prezentowana w amerykańskich i europejskich salach
muzealnych.
Życiowa hossa
Od lat 50. sytuacja na rynku sztuki dla Marka Rothki polepszała
się sukcesywnie. Był coraz bardziej cenionym artystą, był zapraszany do znaczących wystaw i prestiżowych realizacji, jak chociażby wykonanie serii murali dla restauracji Seagram Building
w Nowym Jorku. Artysta za wykonane zlecenia otrzymywał coraz wyższe wynagrodzenia, a kolekcjonerzy amerykańscy, jak i
europejscy przybywali do pracowni malarza, by zostać „dopasowanym” do jednego z bezimiennych obrazów. Choć na początku swej drogi Mark Rothki dążył w pewien sposób do pokazania
siebie i swojej twórczości to ostatecznie zainteresowanie, jakim
został obdarzony przerosło go. Chciałoby się ukazać sylwetkę
twórcy najsłynniejszych, i najdroższych, prostokątów świata,
jako bieg po sukces i uznanie. Onieśmielał i przerażał Rothkę
pęd po jego obrazy. Brał udział w wystawach, ale tylko wtedy,
gdy miał szansę dla samodzielnego zaaranżowania sal, gdzie
będą prezentowane jego dzieła. Pamiętając dobroduszność
Betty Parsons i niezależność w dobieraniu światła w jej galerii
o taką autonomię walczył w muzealnych galeriach. Wystawiał
więc swoje prace, tam, gdzie sam mógł dotrzeć. Sprzeciwiając
się osobom kuratorów i historyk sztuki swoich prac nie pozwolił
swych prac pokazywać w Europie. To z pewnością tłumaczy zjawisko, dlaczego dzieł tego artysty jest tak mało na starym kontynencie. I dlaczego są tak drogie. Rodzący się w Europie lat 80.
mit o Wielkiej Ameryce, Potężnej, Bogatej i Nowoczesnej wpływa na postrzeganie malarstwa Rothki, a tym samym cen jego
obrazów osiąganych na aukcjach. A gdzieś między tymi cenami
lawiruje pojęcie smaku kolekcjonera. Ideałem dla Rothki nie był
nowobogacki prawnik, czy inwestor, który nie boi się mocnych
kolorów na ścianach swojego modnego apartamentu. Rothko
poprzez swoje obrazy szukał człowieka, który zrozumiem i jego
i przekaz, w którym zatrzymał wszelkie swoje emocje i traumy.
W żadnym razie nie było to malarstwo spełnienia i oczyszczenia, a raczej dramatyczny akt twórczy. Nie dziwi więc, że wielkim
nieszczęściem dla malarza był „klient” z wysokim poczuciem estetyki. Choć nie da się rozłączyć estetyki od malarstwa, sztuki.
Toteż owa życiowa hossa, pasmo uznania i słów pochwały ze
strony krytyków czy marszandów powodowały jedynie zamykanie się w sobie artysty, które ostatecznie został zaprzęgnięty do
machiny, od której chciał uciec. Paradoksalnie jednak pojawienie się pop-artu i krach sztuki abstrakcyjnej w latach 60. wpędził
artystę w nastrój przygnębienia i zamknięcia się w multiformatowych płaszczyznach barwnych. Ze zmiennym więc szczęściem wobec nowoczesnej kolorowej sztuki popularnej Rothko
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dotrwał do roku 1970, gdy zbudował swą legendę na nowo.
W czym tkwi sekret?
Od końca lat 90. XX wieku ceny obrazów Marka Rothki systematycznie rosną. Dziś jeden sprzedany obraz Rothki to suma
rocznego obrotu polskiego rynku sztuki. Fakt, że w maju 2012
roku dom aukcyjny Christie’s sprzedał obraz „Pomarańczowe, czerwone, żółte” z 1961 roku za 86,9 milionów dolarów
jest powszechnie znany, a ostatnimi tygodniami wiadomość
ta przeżywa swoisty renesans. Stwierdzenie, że Mark Rothko
jest aktualnie najdrożej sprzedającym swe dzieła artystą sztuki
współczesne jest wręcz nadużywane. Od cen i procesów rynkowych ciekawsze jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie- dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zbliżona jest do samego procesu poznawania istoty dzieł Rothki. Jedni dostrzegą jedynie cenę,
nieliczni pozostali unikalność obiektu i jednostkowość procesu
tworzenia. Istnieje ryzyko, że ta pierwsza grupa zakupi dzieła
Marka Rothki i z właściwym sobie snobizmem będzie owe nabytki prezentować w salonach, „bo kolorystyka akurat pasuje”.
Istnieje też nadzieja, że multiformy zakupi zbieracz o szerokich
horyzontach i progresywnym myśleniu, który zada sobie trud
rozumienia. Także, by mieć Marka Rothkę wystarczą pieniądze,
lecz by go posiadać i czuć istotny zmysł i empatia.
Mark Rothko to artysta niereprodukowalny i niepodrabialny
wbrew obiegowej opinii, że „takie plamy potrafiłoby wykonać
nawet dziecko”. Ten, kto tak twierdzi nie widział tych obrazów w
rzeczywistości. Nie zanurzył się polem swego widzenia w mnogość odcieni chociażby jednego koloru. Uświadomienie sobie
tego niuansu pozwala lepiej zrozumieć pragnienie posiadania
tego malarstwa barwnych płaszczyzn na wyłączność. Mark Rothko to człowiek mulitikulturowy. Żyd, Rosjanin, Amerykanin,
surrealista, ekspresjonista, abstrakcjonista, filozof, muzyk, pedagog. Malując, był człowiekiem wielu kultur i wielu dziedzin, co z
pewnością wpływa na czułą wyobraźnię kolekcjonerów. Rynek
sztuki daje im niesamowitą szansę zakupienia do swych zbiorów nie tylko innowacyjnego, niespotykanego nigdy wcześniej
i nigdy później, dzieła-konceptu, ale również osobowości, intelektu i legendy twórcy. Bo legenda, jaka wytworzyła się wokół
Marka Rothki nie pozostaje bez znaczenia. Nie od dziś wiadomo,
że samobójstwa, nałogi i depresje podbijają stawki artystów na
aukcjach. Tkwi w tym jednak pewna naturalność potrzeby dotknięcia istoty niezwykłej, nietuzinkowej i tak odmiennej od nas
samych.
Zmniejszenie dostępności obrazów poprzez zakupy prywatnych kolekcjonerów i zakupy do kolekcji publicznych powodują
dramatyczne kurczenie się spuścizny Marka Rothki dostępnej
na rynku sztuki.

