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Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością chciałabym oddać w Państwa ręce czwartą edycję Raportu Rynek 
Sztuki. Rok 2014 był niezwykle pomyślny dla rynku kolekcjonerskiego, czego najlepszym przy-
kładem są kolejne rekordy polskich artystów, w tym wyjątkowa aukcja dzieła Romana Opałki, 
która ustanowiła rekord dla tego artysty na naszym rodzimym rynku. Wzrosty odnotowano 
zarówno w pierwszym, jak i w drugim półroczu, a wszystko to za sprawą doskonałej oferty 
domów aukcyjnych. 

Rok 2014 obfitował w rekordy, prezentowano prace nieobecne na rynku nawet od 100 lat. 
Domy aukcyjne podjęły również walkę o kolekcjonerów przywiązanych do nowoczesnych 
form komunikacji - wprowadzając szereg rozwiązań dla nabywców on-line. W 2015 roku 
będziemy mieli okazję na żywo śledzić licytacje z Hong Kongu, czy Nowego Jorku.

W tegorocznym Raporcie będą mieli Państwo okazję zapoznać się z historią kolekcjonerstwa. 
To dzięki kolekcjonerom zachowano na świecie najwięcej skarbów kultury - dzieła najwięk-
szych twórców. Trudno byłoby w historii polskiego kolekcjonerstwa odnaleźć postać, która 
zapełniłaby tak gęsto muzealne galerie, wiodąc przy tym równie barwne i burzliwe życie 
jak Ignacy Korwin- Milewski. Dawno również minęły czasy, kiedy sprzedać lub kupić dzieło 
sztuki można było tylko w przestrzeni galerii, bądź domu aukcyjnego. Dziś artyści i dealerzy 
coraz częściej zaczynają rozważać możliwości internetowych aukcji. Zapoznamy Państwa z 
działaniem pięciu najpopularniejszych obecnie portali aukcyjnych na świecie. Jak nie trafić w 
pułapkę i nie dać się oszukać na rynku sztuki? Co kolekcjoner powinien wiedzieć przed doko-
naniem zakupu? Nie zabraknie wielu przydatnych informacji, które pomogą Państwu podjąć 
właściwą decyzję przy zakupie dzieła sztuki. 

W podsumowaniu odnajdziecie Państwo szereg czołowych wydarzeń polskiego świata sztuki, 
w tym monograficznych wystaw braci Gierymskich oraz wyjątkowej wystawy dzieł z kolekcji 
Grażyny Kulczyk w prestiżowej Santander Gallery w Madrycie.  Oby nowy rok był dla pol-
skiego rynku sztuki równie owocny.
 
Życzę Państwu przyjemnej lektury, 
Anna Niemczycka-Gottfried

TYTUŁEM
WSTĘPU
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POCZĄTKI 
KOLEKCJONERSTWA

Rynek sztuki to jedna z najpotężniejszych gałęzi eko-
nomicznych współczesnego świata. Każdego dnia do 
zainteresowanych uszu docierają informacje o kolejnych 
wydarzeniach, rekordach aukcyjnych i nowo odkrytych 
talentach. Kolekcjonowanie to nie tylko świadectwo spo-
łecznej pozycji, ale przede wszystkim sposób wyrażania 
własnych preferencji estetycznych, zainteresowań i gustu. 
W jaki sposób ten hermetyczny świat powstał? Gdzie 
upatruje się początków kolekcjonerstwa? Jakie motywacje 
kierowały ludzi do zbierania przedmiotów pięknnych? Jaki 
był kolekcjoner z przeszłości i kim jest on obecnie? 

Poszątków kolekcjonerstwa należy poszukiwać w czasach 
na długo przez narodzinami Chrystusa. Obyczaje obcho-
dzenia się ze sztuką w czasach starożytnych doskonale 
tłumaczą to, co dziś uchodzi za zagadkowe. Argumentów 
świadczących za tym jest wiele, lecz kluczem do wyja-
śnienia sprawy jest uświadomienie sobie religijnego, a 
niekiedy i magicznego statusu przedmiotu. Powszechnie 
znane są opowieści o nieprzebranych skarbach, jakimi 
otaczano faraonów w czasie ich podróży na drugą stro-
nę. Potomek boga Re w swoją drogę do krainy Ozyrysa 
zabierał bogato zdobione narzędzia, broń, klejnoty, 
tkaniny oraz instrumenty muzyczne. Starożytni Egipcja-

nie poświęcali ziemi na wieczność owe przedmioty, by 
strzegły zmarłych. Raz poświęcony przedmiot stawał się 
towarzyszem faraona na wieki - osoby naruszające tabu 
skazywały się na wieczne potępienie. 
Podobna sytuacja miała miejsce w starożytnej Grecji. 
Przedmioty ozdobne towarzyszyły kapłanom przy składa-
niu ofiar bogom. Przedmioty sakralne wykonywane były 
z drogocennych materiałów z wielką dbałością o detal, 
by swym pięknem mogły zadowolić najbardziej kapryśne 
bóstwo. Wota te w trakcie różnego rodzaju misteriów i na-
maszczeń przechodziły do sfery sacrum. Gromadzono je i 
eksponowano w nierzadko monumentalnych świątyniach.
Przedmiotów tych nie wolno było dotykać, co w żaden 
sposób nie przeszkadzało rzeszom pielgrzymów, którzy 
na kształt dzisiejszego turysty przemierzali południowy 
kraniec Półwyspu Bałkańskiego. W ten sposób obiekty 
kultu stopniowo stawały się schronieniem dla kolejnych 
obiektów kolekcjonerskich. 
Już wtedy przedmioty sakralne stanowiły niezwykle cenny 
łup wojenny - inkrustowane drogocennymi kamieniami i 
wykonane z kosztownych materiałów - zamykane były w 
pałacowych skarbcach. Czasami dochodziło do ich wy-
miany, gdy władca pragnął obdarować sojuszniczego do-
wódcę, ale i zniszczenia, gdy złoty przedmiot stawał się 
narzędziem finansowania kolejnej zbrojnej konfrontacji.  Z 
tego też powodu piękne przedmioty o długim rodowodzie 
traktowano jako podwójnie cenne. Z czasem przemioty 
piękne zaczęto wykonywać dla zobradowania majestatu 
władcy - reprezentowały one godność i bogactwo swo-
jego fundatora, a w dalszej kolejności talent i kunszt jego 
twórcy. Kielichy, patery, broń i inne przybory codziennego 
użytku musiały być obiektami ubogacającymi zbiory. 
W tym sensie pełniły one dokładnie tę samą funkcję, co 
sztuka zupełnie współczesna - stanowiły lokatę kapitału. 
Obecje status tych przedmiotów jest dwojaki - z jednej 

strony: ich wartość na przestrzeni dziejów wzrosła wielo-
krotnie, jednak obecnie rozważa się je w kategoriach 
narodowego dziedzictwa.
Przywilej kolekcjonowania posiadali wywyższeni, osoby 
zajmujące najwyższe szczeble w hierarchi społecznej. 
Dużą niesprawiedliwością byłoby pominąć wyjątkową 
grupę mecensasów sztuki, jaką było duchowieństwo, 
szczególnie to wyższej rangi. Już w średniowieczu nawet 
najbardziej nowatorska i estetyczna sztuka koncetrowała 
się wokół religii. Moralność, a czasem również ówcze-
sne prawo nakazywało wiernym dotowanie relikwiarzy, 

monstrancji, czy naczyń liturgicznych. Dostęp do tych 
przedmiotów był później regulowany przez stan duchow-
ny. Wierny nie mógł rościć sobie żadnych praw do owych 
obiektów, które częstokroć pozostawały w wyłącznej 
dyspozycji najwyższego kapłana. Przypomnijmy sobie 
chociażby postać kardynała Mazarina, który prócz gro-
madzenia licznych sprzętów o przeznaczeniu liturgicznym, 
nie szczędził środków na kolekcjonowanie przedmiotów 
starych oraz przyrządów naukowych, co niekoniecznie 
wiązało się z pobudkami czysto badawczymi. Kolekcjo-
nowanie nie było zatem zamknięciem w szklanej gablocie 

Robert Nanteuil, Kardynał Mazarin w swoim pałacu
Procesja panatejska, fragment fryzu z 445 - 438 p.n.e.
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złotego wyrobu rzemiślnicznego, ale dowodziło pewnej 
postawy życiowej. Było kreacją człowieka otwartego na 
kulturę: literaturę, muzykę i szeroko pojetą naukę. 
Prawdziwą rewolucję w zakresie kolekcjonowania wpro-
wadzili marynarze i humaniści. Ci pierwsi w XV, XVI i XVII 
wieku pełnili funkcję łączników między odległymi częścia-
mi Europy i świata. Drudzy z kolei poświęcali się dogłęb-
nym analizom, przez co byli w stanie tłumaczyć ukryte w 
sztuce wartości.
Gdy w XV stuleciu podróże po otwartych wodach 
mórz i oceanów stają się coraz popularniejsze, granice 
przedmiotów, sztuki i kolekcjonowania poszerzają się 
wraz z marynarskim horyzontem. Zawijając z portu do 
portu, żeglarze przywozili do swoich ojczystych krain 
nie tylko rzadkie przyprawy i wyjątkowe tkaniny, ale 
również wszelkiego rodzaju niesamowitości, jakich świat 
zachodniej Europy do tej pory nie widział. Były to towary 
drogocenne, kurioza, ciekawostki, ptasie pióra, egzo-
tyczne owoce i kwiaty, muszle o fantazyjnych kształtach, 
minerały i narzędzia. Mogły więc wejść w posiadanie 
jedynie najbogatszych. Kolekcjoner musi być ciekawy, 
żeby nie powiedzieć ciekawski! Musi pragnąć zgłębić 
owe precjoza, dotknąć, zbadać, rzetelnie opisać i dbać o 
nie we właściwy sposób. Z tego też powodu cieszyły się 
one sporym zainteresowaniem, zwłaszcza, że pozwalały 
na szybką karierę. Humaniści, uczeni końca XV wieku, 
wykorzystywali znajomość greki i łaciny przy badaniu 
nowozdobytych przedmiotów. Postawa ta dominowała 
wśród uczonych włoskich i francuskich. 
Gdzie trzymać skarby? Gdzie znaleźć miejsce dla wspa-

niałych zbiorów? Gdzie uda się połączyć pokój naukow-
ca, pomieszczenie miłośnika sztuki i samotnię myśliciela? 
Tym miejscem będzie Gabinet Osobliwości. W Niem-
czech pokój ten nazywany był Kunst- lub Wunderkamme-
ra, gdzie zachwycano się nad pięknem i niesamowitością 
świata. We Francji i Anglii ciekawscy kolekcjonerzy 
zaszyją się w gabinetach dziwności, a Włoscy zbieracze 
w studiach, gdzie otoczeni antyczną bielą i nowinkami 
z dalekich stron będą rozpracowywać mikrokosmos 
swoich kolekcji. Kunstkammery zapisały się w historii sztuki 
jako pomieszczenia enigmatyczne i nieprzewidywalne. 
Pierwszy raz terminu Kunstkammer użyto w 1550 roku na 
określenie kolekcji Ferdynanda I. Termin Wunderkammer 
pojawił się nieco później- w niemieckich kronikach, gdzie 
oznaczał pomieszczenie z rzadkimi obiektami pochodze-
nia naturalnego, jak perły. Gabinet kolekcjonera będzie 
gromadził zatem nie tylko malarstwo i rzeźbę, ale przede 
wszystkim osobliwości świata przyrody. Legendy krążące 
wokół XVI- i XVII-wiecznych kolekcjonerów podają, jakoby 
nie jeden miał mieć w swoich zbiorach płetwy rekina, 
głowę żółwia, oczy bazyliszka, róg jednorożca i inne ku-
rioza. Profesor Krzysztof Pomian bardzo ciekawie określił 
otoczenie nowożytnego kolekcjonera, jako rozpasany 
świat ciekawości. Przedmioty kolekcjonerskie odzwier-
ciedlały zainteresowania kolekcjonera i postęp wiedzy 
w danej epoce, przejawiający się chociażby w badaniu 
kosmosu, starożytności, odkrywaniu nowych lądów, czy w 
dziedzinie (al)chemii. Jedną z najsłynniejszych Kunstkam-
mer była ta należąca do Rudolfa II na zamku w Pradze, 
zawierająca wybitne dzieła sztuki Albrechta Dürera, Tycja-

na oraz Arcimbolda. Stopniowo pomieszczenia te otwiera-
ły się najpierw dla posłów dworów królewskich, następnie 
na dostojnych gości bogatych mieszczan. Stanowią one 
prototyp znanych obecnie galerii muzealnych.  

Paulina Barysz

Kolekcja sztuki królewicza Władysława Wazy

Szkatuła z kości słoniowej, przedstawiająca mitologicznego boga miłości - Erosa, X wiek
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7 ZASAD
KOLEKCJONERA

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest kierowanie się własnym poczuciem estetyki i kupowanie 
prac, które będą spełniały nasze prywatne kryteria estetyczne. Nie ma bowiem nic gorszego, 
niż 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. O wyjątkowo-
ści kolekcji prywatnej bardzo często świadczy świadomy dobór prac – a ten powinien być 
przeprowadzony wedle określonego klucza. Nie ma znaczenia, czy klucz ten bazuje na po-
dobieństwie stylistycznym, tematycznym, czy na ramach czasowych – znaczenie ma to, aby 
kolekcja była spójna. Dlatego też dobrze,  gdy wybór należy przede wszystkim do właścicie-
la zbioru, a nie do doradzającej mu osoby.

1. PRZEDE WSZYSTKIM PRZYJEMNOŚĆ

Chcąc kolekcjonować dzieła sztuki – zarówno jeśli chcemy kupować dzieła sztuki współcze-
snej, jak i dawnej - 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 stosunkowo proste. Posiadana wiedza pozwoli nam w prawidłowy sposób po-
ruszać 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 jesteśmy w stanie 
ustrzec się nieuczciwych galerzystów.

2. ZNAJOMOŚĆ SYTUACJI RYNKOWEJ

Kupowanie dzieł sztuki powinno być przede wszystkim przyjemnością. Coraz częściej doradcy inwestycyjni czy też inne 
podmioty zajmujące się tzw. art consultingiem, nabywanie realizacji artystycznych sprowadzają do kwestii czysto finanso-
wej. W świecie branżowym coraz częściej można usłyszeć takie wyrażenia jak: „dywersyfikacja portfela”, „inwestycja alter-
natywna”, „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 inwestycji o 
charakterze ekonomicznym. Kupowanie dzieł sztuki to przede wszystkim przyjemność. Oczywiście wartość inwestycyjna jest 
równie istotna, jednak nie najważniejsza. Czym należy kierować się przy wyborze dzieła sztuki? Jak sprawdzić czy jego 
cena jest adekwatna do wartości rynkowej?  

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 obiek-
tu. 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. Informacje te - wbrew pozorom - stanowią cenne źródło informacji. 
To właśnie ze skrótowej notki możemy wywnioskować czy dany twórca jest aktywny, kiedy 
działał najprężniej, czy w chwili obecnej dzieje się coś w jego karierze etc. Biografia daje 
nam możliwość przewidzenia, czy inwestycja w prace artysty 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. W 
tym 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 
oraz antykwarycznym występują rzadko. W przypadku sprzedaży pozaaukcyjnej, dzieła 

3. ZNAJOMOŚĆ ARTYSTY

Wczesna kolekcja osobliwości, Ferrante Imperato, ok. 1525 – 1615 r.
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Każda transakcja powinna zostać udokumentowana. Nie chodzi tu 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, lub właściciela galerii. Czasem także można spotkać się 
z dokumentem opisującym stan i wygląd pracy – coś na wzór Object ID oraz pismo informują-
ce jak prawidłowo przechowywać i zabezpieczać dane dzieło. Cciekawy i bardzo wnikliwy 
artykuł napisał na ten temat dr Wojciech Szafrański, do którego odsyłam zainteresowanych 
(certyfikaty dzieł sztuki w Polsce na stronie pwpw.pl).

4. DOKUMENTY

Kupując dzieło sztuki dobrze jest sprawdzić jego stan. Nie potrzebna jest nam do tego 
wiedza ekspercka – wystarczy przyjrzeć się jego wykonaniu oraz podpytać galerzystę. W 
przypadku malarstwa ważne jest to jak obraz został wykonany -  jaki został zastosowany ma-
teriał (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 wi-
doczna jest krakelura (jeśli tak, to czy jest zamierzona, czy może 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.

5. PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE

klasyków zazwyczaj utrzymują się na wyważonych i realnych poziomach.  Zawsze jednak 
dobrze jest zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami, które pozwolą nam na wiary-
godną i właściwą wycenę danej realizacji.

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 opisa-
na. Niestety stosunkowo często zdarza się – przede wszystkim w rzeźbie i fotografii – że ar-
tyści nie przywiązują do tej kwestii zbyt wiele uwagi. Jest to bardzo poważny błąd. Osoba na-
bywająca tego typu pracę powinna wiedzieć czy dana odbitka lub odlew mogą być uznane 
za przedmiot kolekcjonerski. O sposobach opisywania prac na papierze można przeczytać w 
serwisie Rynekisztuka.pl („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 

6. OPIS PRACY

Gabinet osobliwości, Frans II Francken, 1636 r.
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musi być wykonywana w sztywno określonym, limitowanym nakładzie. Zatem podobnie do 
prac na papierze każdy odlew powinien być sygnowany i numerowany. 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 
lub 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 nume-
rowanych 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. bądź też 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.

Na koniec musi pojawić się temat ryzyka inwestycyjnego. Rzadko bywa tak, iż wartość 
obrazu, rzeźby, grafiki, czy fotografii wzrasta z roku na rok. Zwyczajowo potrzeba kilkudzie-
sięciu lat aby obiekt taki sprzedać z sensownym zyskiem. Dobrze o tym pamiętać szczegól-
nie w przypadku inwestowania w sztukę młodą, która nie jest stabilna. O wzrście wartości 
można mówić w przypadku twórców uznanych już za klasyków – w tym także klasyków 
sztuki współczesnej. Mowa tu o Kantorze, Wróblewskim, Jaremie, Abakanowicz, Fangorze i 
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. 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.

Kama Wróbel 

7. RYZYKO

Część słynnej kolekcji Leopolda Wilhelma Habsburga, David Tenier Młodszy, ok. 1647 - 1656 r.
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WIELCY KOLEKCJONERZY 
- IGNACY KORWIN-MILEWSKI

W Martwej naturze z wędzidłem Zbigniew Herbert w kil-
ku słowach ujął to, co miłośników materialnej strony sztuki 
opisuje najpełniej. Kolekcjonerstwo należy bowiem do 
specyficznego rodzaju ludzkich namiętności. Jest przeja-
wem miłości wobec rzeczy. Jego źródła sięgają potrzeby 
gromadzenia wokół siebie przedmiotów, czy też ozda-
biania nimi swojego miejsca na ziemi. Historia kolekcjono-
wania sięga zapewne początków istnienia przedmiotu, a 
przywiązanie do rzeczy bywało siłą tak potężną, że za-
mawiano u malarzy portrety ulubionych przedmiotów, aby 

przedłużyć ich trwanie. Można z owej pasji pokpiwać, 
ale to dzięki kolekcjonerom, nie instytucjom państwowym, 
zachowano na świecie najwięcej skarbów kultury, dzieła 
największych twórców.
Trudno byłoby w historii polskiego kolekcjonerstwa odna-
leźć postać, która zapełniłaby tak gęsto muzealne galerie, 
wiodąc przy tym równie barwne i burzliwe życie jak Igna-
cy Korwin-Milewski. Chcąc jego postać opisać hasłami, 
powinno użyć się przed wszystkim słów: wielkie pienią-
dze, liczne romanse, polityka, wyspa Santa Catarina na 

Adriatyku, Aleksander Gierymski, Józef Chełmoński, Józef 
Pankiewicz, Leon Wyczółkowski, Alfred Wierusz- Kowal-
ski, Anna Bilińska- Bohdanowicz, Jan Stanisławski, Jacek 
Malczewski, Jan Matejko i tak dalej… Jednak nie każdy 
rodzi się bogaczem, koneserem i kolekcjonerem. 
Ignacy Korwin-Milewski urodził się w 1846 roku. Jego 
dziadek jeszcze nic nie znaczył, dopiero ojciec żeniąc się 
z bajecznie bogatą Weroniką Wołłk-Łaniewską wprowa-
dził rodzinę Milewskich na nowe tory. Staranne wykształ-
cenie Ignacego odebrane w samym sercu ówczesnego 
świata kultury i sztuki, Paryżu, natchnęło go do działań 
artystycznych. Na studia wyjechał do Monachium, by tam 
sposobić się do kariery malarza.Rozgoryczenie i zawód 
był wielki w sercu możnego młodzieńca, gdy pięć lat 
studiów uświadomiło mu, że Bóg odmówił mu talentu ma-
larskiego. Chcąc osłodzić sobie osobisty zawód ruszyć 
miał ponoć do Rzymu, by tam za gotówkę matki uzyskać z 
papieskiej ręki dziedziczny tytuł hrabiowski. Matczyne pie-
niądze przybyły w samą porę, bo mając 34 lata Ignacy 

Korwin-Milewski zabrał się do zbierania obrazów na wiel-
ką skalę. Dla swej pasji ukuł szlachetną teorię. Uważał, że 
w pierwszej połowie XIX stulecia Polska wydała wybitnych 
żołnierzy i poetów, zaś ostatnie trzydziestolecie wieku to 
czas wielkich polskich malarzy, którzy już nie będą mieli 
równie wybitnych następców. Jego kolekcja miała być 
biblijną arką przenoszącą w przyszłość to, co w polskim 
malarstwie najlepsze. Owymi „ratowanymi gatunkami” 
stali się wyłącznie ci malarze należący do tzw. „szkoły 
monachijskiej”. Nie bez znaczenia przy tworzeniu kolekcji 
było właśne doświadczenie Milewskiego z plastyczną 
uczelnią w Monachium. W świecie wielkich fortun znajdu-
je się czasem miejsce na sentymenty.
Być kolekcjonerem to nie tylko umiejętnie dysponować pie-
niędzmi. Kolekcjoner powienien odróżniać wartościową 
sztukę, od sztuki przeciętnej i rzemiosła. Hrabia z nieomyl-
nym instynktem rozpoznawał w artystach iskrę bożą i bez 
omyłki zatrzymywał oko na obrazach wybitnych twórców, 
będąc przy tym szczodrym, ale i wymagającym klientem. 
Dzieła fundowane przez Milewskiego to między innymi 
„Plac Opery Paryskiej nocą”, „Piaskarze”, „Droga w polu” 
Aleksandra Gierymskiego, „Targ na konie na Groblach w 
Krakowie” Juliusza Kossaka, „Babie lato” Józefa Chełmoń-
skiego, „Pocztylion” Wierusza- Kowalskiego, „Łowienie 
raków” Leona Wyczółkowskiego, czy „Aktorzy przed 
Hamletem” pędzla Władysława Czachórskiego. Więk-
szość z nich można dziś podziwiać w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie.
Największą sympatią i uznaniem darzył Milewski Alek-
sandra Gierymskiego, którego dzieła nie tylko sumiennie 
zbierał, ale także płacił za nie, zdaniem artysty, po 
królewsku. Aleksander Gierymski odwdzięcza się swojemu 
artystycznemu opiekunowi szczerym oddaniem i obietni-
cą, iż wszelkie dyspozycje Korwina- Milewskiego będą 
wprowadzane do kompozycji obrazów.
Większej surowości doznał natomiast Józef Pankiewicz. 
Podczas Międzynarodowej Wystawy Paryskiej miała 
mieć miejsce sytuacja, kiedy to Milewski raczył odwiedzić 
artystę w jego pracowni. Józef Pankiewicz pokazał mu 
rozpoczętą pracę nad „Targiem na kwiaty”. Milewski 
długo patrzył na obraz w milczeniu, aby orzec:

Władysław Czachórski, Aktorzy przed hamletem
ok. 1872 - 1875 r.
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„Zrobi pan takie samo płótno, ale nieba musi być o 40 
centymetrów więcej”, po czym przejeżdżając paznokciem 
po obrazie dodał: „(niebo) musi być malowane zupeł-
nie gładko!”. Takie anegdoty uświadamiają, iż Ignacy 
Korwin- Milewski był nie zawsze uprzejmym i pełnym 
wyrozumiałości pasjonatem, ale także zarozumiałym i 
pysznym zbieraczem o silnie sprecyzowanych wymaga-
niach. Wszak wykładając środki finansowe na działalność 
polskich twórców czuł, że ma prawo narzucać im własną 
wizję, nie respektując świeżych nurtów europejskich. Czy 
słusznie?
Jawnym konformistą był z pewnością Józef Chełmoński, 
darzący patrona wielkim szacunkiem. Jeżeli w drugiej 
połowie XIX wieku znane było przysłowie „nie gryź ręki, 
która cię karmi” to malarz z pewnością często je sobie w  
duchu powtarzał. Wszelkie zagadnienia kompozycyjne 

oraz konserwatorskie konsultował z Milewskim z bardzo 
prostej przyczyny- niejednokrotnie dzieła tworzone przez 
Chełmońskiego były zleceniami kolekcjonera i do jego 
wyobrażeń musiał się po prostu dostosować. Jak pisał Hi-
polit Milewski, brat zbieracza,  był to „oryginał, warchoł, 
człowiek o szerokim geście, wściekły ryzykant”, toteż 
postawa twórcy musiała być ostrożniejsza.
Chłodne uczucia żywił Milewski względem Jana Matejki. 
Kupił edynie „Stańczyka”, a na zamówienie zbieracza Jan 
Matejko niechętnie namalował słynny dziś „Autoportret w 
fotelu”. Być może Jan Matejko nie dał się zdominować 
przez temperament bogacza?
Bardzo ważną inicjatywą kolekcjonerską, podjętą przez 
Korwina-Milewskiego była chęć zgromadzenia galerii 
autoportretów malarzy. Zbieracz pragnął je mieć w tym 
samym formacie i tej samej pozie portretowanego. Każdy 

z twórców miał stać na wprost, namalować swój wizeru-
nek naturalnej wielkości, ujętej do kolan z paletą malarską 
w dłoni. Tylko Jan Matejko nie podporządkował się tej na-
rzuconej konwencji, portretując siebie w obszernym fotelu. 
Jednakże pozostali „podopieczni” ową konwencję wy-
korzystali. Autoportretów zamawiający zgromadził blisko 
dwadzieścia, a wśród nich były dzieła autorstwa Teodora 
Axentowicza, Anny Bilińskiej- Bohdanowicz (artystka nie 
zdążyła ukończyć obrazu), Aleksandra Gierymskiego, Al-
freda Wierusz-Kowalskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa 
Piotrowskiego, Wincentego Wodzinowskiego i Franciszka 
Żmurki. W tym przypadku idea była równie górnolotna. 
Galeria autoportretów została stworzona na wzór kolekcji 
Uffizich we Florencji.
Około 1883 roku, gdy Milewski przybył do Galicji, 
pragnął wspaniałomyślnie swą bogatą kolekcję ofiarować 
polskiemu społeczeństwu. Nie wiedział tylko, czy dar 
złożyć w Krakowie, czy raczej we Lwowie. Brak odpo-
wiedniej lokalizacji dla kolekcji i brak zaufania hrabiego 
do państwowej opieki nad obrazami sprawiły, że wkrótce 
rozmowy z władzami obydwu miast zostały przerwane, 
a obrażony fundator wyjechał wraz ze zbiorami do 
Wiednia, gdzie w 1895 roku zorganizował wystawę, 
cieszącą się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedził ją 
sam Franciszek Józef! Zbiory pokazano później także w 
Berlinie i Monachium, by również tamtejsza publiczność 
mogła podziwiać talent „polskich monachijczyków”. Od 
arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z Żywca Milewski 
odkupił również wyspę Santa Catarina na Adriatyku, by 
wznieść na niej pałac i w nim urządzić sale wystawowe 
dla swojej kolekcji.
Dostatnie życie, drogie inicjatywy społeczne i kosztowne 
podróże wpędziły Korwina-Milewskiego w poważne 
kłopoty finansowe. Stracił on majątki ziemskie i ruchomo-
ści pozostałe na terenach objętych przez Rosję. War-
tość jego papierów wartościowych spadła znacząco 
po wojnie. 5 lutego 1922 roku wylew krwi do mózgu 
częściowo sparaliżował 76-letniego hrabiego. Skłócona 
żona, wierzyciele oraz byłe kochanki podjęły wtedy pró-
bę zawładnięcia pozostałym majątkiem, nie cofając się 
nawet przed szantażem. Nie trzeba było długo czekać na 
odpowiedź sądów, które poleciły zablokować bankowe 
konta hrabiego, założyć sekwestry na jego nieruchomości, 
oraz zająć obrazy zdeponowane wcześniej w wiedeń-

skich magazynach. Ignacy Korwin- Milewski zasadniczo 
nie miał wtedy za co żyć. Postanawił wtedy sprzedać swą 
kolekcję polskiego malarstwa. Marzył o sprzedaniu całej 
kolekcji w jedne ręce, lecz odrzucił pomysł sprzedaży 
obrazów Zbiorom Państwowym w Warszawie. Hrabia 
miał sarkastycznie opisać tę sytuację: „Nie dość, że stać 
ich tylko na zaproponowanie śmiesznie małych pieniędzy, 
to jeszcze będą odwoływać się do mojego patriotyzmu, 
żeby zbić cenę”. Ruszyła więc wyprzedaż kufrów. Gdy 
tylko wieść rozniosła się po ówczesnym środowisku 
kolekcjonerskim, handlarze sztuki ruszyli na aukcję w 
pełnej ekstazie. Warszawski antykwariusz o nazwisku 
Gutnajer wybiera na aukcjach kolekcji Milewskiego dzieła 
najlepsze, takie jak płótna Gierymskiego, by wystawić je 
w swym warszawskim Salonie. Od niego część zbiorów 
nabyło także Muzeum Narodowe w Warszawie, a resztę 
przejął adwokat wiedeński dr Emil Merwin, część sprze-
dana została rodzinie.

Paulina Barysz

Aleksander Gierymski, W altanie, 1882 r.
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KOMPAS MŁODEJ 
SZTUKI 2014

W tym roku, już po raz 4. ukazał się ranking najlepszych 
młodych artystów – Kompas Młodej Sztuki 2014. Jest on 
rozwinięciem idei Kompasu Sztuki, który po raz pierwszy 
został stworzony w 2007 roku. Razem z Piotrem Cegłow-
skim poprosiliśmy szefów i właścicieli czołowych polskich 
galerii sztuki współczesnej, zarówno prywatnych jak i 
publicznych o wytypowanie 10 najlepszych ich zdaniem 
artystów. Jedynym ograniczeniem była obecność na rynku 
sztuki od 1945 roku. Z tych subiektywnych około 80 ocen 
powstała obiektywna lista ponad 260 twórców. Jest to 
pierwszy w Polsce powstający co roku tego typu ranking-
-przewodnik po rynku sztuki, podpowiedź dla miłośników 
sztuki, kolekcjonerów, artystów, galerzystów, domów 
aukcyjnych itd. Wielu ankietowanych miało problem, jak 

pogodzić klasyków z grupą młodych zdolnych twórców. 
Postanowiliśmy dać szansę również młodszej generacji, 
jedynym ograniczeniem jest wiek – maksymalnie 35 lat. 
I tak w 2008 roku powstał Kompas Młodej Sztuki, który 
ukazuje się co dwa lata. W tym roku Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w uznaniu – przede wszystkim 
roli edukacyjnej – Kompas Sztuki i Kompas Młodej Sztuki 
objęło honorowym patronatem. Natomiast patronem me-
rytorycznym projektu zostało Narodowe Centrum Kultury, 
które przyznało nagrodę pieniężną dla zwycięzcy Kompa-
su Młodej Sztuki 2014. Została wręczona 27 listopada 
podczas Gali 4. KMS w Galerii (-1) Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w Centrum Olimpijskim.
Lista 4. KMS 2014 składająca się ze 192 artystów zosta-

Lista 4. KMS 2014 składa się ze 

192 artystów. Została ułożona 

przez ponad 70 galerii 

sztuki współczesnej

Ewa Juszkiewicz, 
Kompas Młodej Sztuki 2014

ła ułożona przez ponad 70 galerii sztuki współczesnej, 
prywatnych i publicznych, m.in. CSW Zamek Ujazdowski, 
Galeria Foksal, Galeria Bielska, Galeria Biała, Łaźnia, 
BWA Zielona Góra, Galeria Bałtycka, Galeria XX1, 
Galeria Kronika oraz z komercyjnych: Galeria Starmach, 
Zderzak, Piekary, lokal_30, Propaganda, Leto, Le Guern, 
Jan Fejkiel Gallery, Artemis i Art Agenda Nova. Właścicie-
le bądź szefowie tych placówek zgłaszają po 5 nazwisk, 
uwzględniając ostatnie osiągnięcia artystów, przyznają 
najlepszemu 5 punktów, drugiemu – 4, trzeciemu – 3 
itd. Warto zwrócić uwagę na liczbę rekomendacji oraz 
jak głosowały galerie komercyjne, a na kogo postawiły 
publiczne. 
W tym roku pierwsze miejsce zajęli ex aequo: Ewa 
Juszkiewicz i Bartosz Kokosiński. Oboje należą do poko-
lenia urodzonych w latach 80., w pierwszej edycji KMS 
ich nazwiska nie zostały uwzględnione, w 2010 na 22 

pozycji pojawiła się Ewa Juszkiewicz, Bartosz Kokosiński 
dopiero w 2012 i od razu na 9. miejscu, ex aequo z Ewą 
Juszkiewicz. Rok temu mieli wspólną wystawę Urwane 
głowy w Galerii Akademii Sztuki ZONA, w Szczecinie, 
choć tworzą w zupełnie innej stylistyce, łączy ich podob-
ne podejście do sztuki. Kokosiński bada granice malar-
stwa, Juszkiewicz poszukuje alternatywnych kanonów 
piękna, przekracza je, łamie pewne schematy, szuka w 
sztuce miejsca dla siebie i swojej wrażliwości. Jej nazwi-
sko znalazło się w wydanym właśnie prestiżowym albumie 
100 Painters of Tommorow, malarze przyszłości zostali 
wybrani przez międzynarodowe jury spośród 4 300 
twórców z całego świata. Promocja publikacji odbyła się 
w londyńskim Christie’s, a wystawa prac w galerii Beers 
Contemporary w Londynie. W 2013 roku Ewa Juszkiewicz 
zdobyła Grand Prix 41. Biennale Malarstwa „Bielska 
Jesień 2013”. Jej praca, specjalnie na tę okazję namalo-

Jacek Bierkowski ( PKOI), Kama Zboralska, Bartosz Kokosiński, dyrektor NCK Krzysztof Dudek
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wana obecnie bierze udział w wystawie One Torino: Shit 
And Die Palazzo Cavour w Turynie, której kuratorami są 
Maurizio Cattelan, Marta Papini oraz Myriam Ben Salah. 
Charakterystyczna twórczość Ewy Juszkiewicz, reprezento-
wana przez warszawską galerię lokal_30 pojawia się na 
ważnych międzynarodowych targach sztuki współczesnej: 
VIENNAFAIR w Wiedniu (2013 i 2014) oraz ARCOmad-
rid w Madrycie (2014). Jej surrealistyczne kobiece portre-
ty inspirowane dawną sztuką wzbudzają spore zaintereso-
wanie. Artystkę fascynują dokonania znanych portrecistów 
m.in. Louise Élisabeth Vigée Le Brun, Artemisi Gentileschi, 
Sofonisby Anguissola czy Judith Leyster. Zamiast twarzy 
Juszkiewicz maluje pęczniejące grzyby, muszle, pukle wło-
sów, bukiety kwiatów itp. Podobnie jak dawni mistrzowie, 

przywiązuje ogromną wagę do warsztatu, dopracowując 
najmniejsze szczegóły.
Bartosza Kokosińskiego wśród młodego pokolenia 
wyróżnia charakterystyczny, oryginalny styl wypowiedzi. 
Ciągle eksperymentuje i choć, jak przyznaje w swoich 
cyklach malarskich, nawiązuje do martwej natury, pejzażu 
czy malarstwa sakralnego, trudno jego prace nazwać ob-
razami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Niektóre z 
nich wypełnia różnymi, zdegradowanymi już przedmiotami 
(Obrazy pożerające rzeczywistość), inne zwija, wygina 
(Obrazy przegięte), niektóre są pofałdowane, nabrzmiałe, 
jakby napompowane powietrzem. Cykl Skóry, czyli zde-
formowane, pomarszczone, z różnymi skazami na płótnie 
prace, nawiązuje do nie zawsze idealnej budowy ludzkiej 

skóry. Niektóre jego obrazy wyglądają jakby zostały 
poddane destrukcji pod wpływem wilgoci, śniegu, nadmia-
ru farby czy ognia (Obrazy zwęglone). Bez wątpienia 
są to prace dla konesera, Kokosiński tworzył też obrazy 
według opracowanej przez siebie instrukcji „Kilka łatwych 
kroków prowadzących do powstania obrazu”. Wystarczy 
dowolne zdjęcie obrobić w Photoshopie oraz użyć dzie-
więciu odcieni szarości, zmieszanych zgodnie z podanymi 
przez niego proporcjami. Sprzedaż tak wytworzonych 
dekoracyjnych, modnych prac pozwala artyście na inne 
innowacyjne działania. Kokosiński ostatnio brał udział w 
wystawach (Galeria Knoll) w Wiedniu i Budapeszcie.
Drugie miejsce w 4. KMS 2014 zajął Wojciech Bąkow-
ski, lider KMS w 2010. Artysta od kilku już lat skupia się 
na pracach wideo i audio instalacjach. Lider zespołów 
muzycznych „Kot”, „Czykita” i „Niwea”, członek stowa
rzyszenia PINKPUNK. Współzałożyciel (m.in. Radosław 
Szlaga i Piotr Bosacki) grupy artystycznej Penerstwo. 
Laureat m.in. konkursu Spojrzenia 2009 , Paszportu Polityki 
(2011). Brał udział w licznych wystawach m.in. w biennale 

młodej sztuki Younger than Jesus w nowojorskim New 
Museum ( 2009), Luc Tuymans: A Vision of Central Europe 
w Brugii ( 2010 Belgia) i w galerii Martin van Zomeren, 
Amsterdam (2013). Wcześniej tworzył prace rysunkowe o 
charakterystycznej, niechlujnej stylistyce, często tworzone 
długopisem na taśmie filmowej. Opisuje w nich świat z 
pozycji osiedlowych obwiesi, „penerstwa”, ale nie chodzi 
o konkretne osoby, tylko o ich mentalność. Już pierwszą 
indywidualną wystawą Idziesz ze mną? Gdzie? W dupę 
ciemną (2008) zdobył uznanie krytyków i kuratorów. 
Sukces odniosły także Filmy mówione, malowane bez-
pośrednio na taśmie filmowej. Dopełnieniem tych prac w 
technice non-camerowej są recytowane przez artystę wła-

Kompas Młodej Sztuki 2014

Bartosz Kokosiński, Kompas Młodej Sztuki 2014

Ceny aukcyjne naszych młodych są na 

zupełnie innym poziomie niż światowy 
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sne wiersze, na które składają się potoczne stwierdzenia, 
jakby przypadkowe, niedokończone myśli. Na wystawach 
prezentowane są w specjalnych kabinach.
Trzecie miejsce przypadło zeszłorocznemu laureatowi 
KMS 2012 – Radkowi Szladze ‘79, który przyznaje, że 
jego obrazy są w gruncie rzeczy o nim, są zapisem jego 
„stanu ducha” i świadomości. Inspirują go ludzie, rozmo-
wy, opakowania od podrobów i garmażerki, śmieci, sny, 
książki, tv… Często dowcipne prace, przypominające 
dziecięcy styl, niekiedy zbliżone do grafitti, powstają w cy-
klach. Dominują motywy: amerykańska flaga, puste niebo, 
zapomniane cmentarze, niedźwiedź polarny, afrykańscy 
królowie, płomienie piekielne; wśród bohaterów pojawiają 
się Basquiat, Ali Agca, Michael Jackson i Idi Amin. Odwo-
łuje się także do historii, ironicznie zastanawiając się, czy 
malarstwo to dobra marka. W ubiegłym roku pokazywał 
prace w USA Limited Dictionary with BNNT Trinosophes, 
Detroit oraz razem z Konradem Smoleńskim Tribute To 

Errors And Leftovers PERFORMA 13 w Nowym Jorku. Jego 
prace znajdują się w ważnych zbiorach m.in. jednego z 
największych kolekcjonerów na Wall Street – Josepha M. 
Cohena.
Od początku Kompasu Młodej Sztuki w czołówce jest Ba-
sia Bańda, której w 4. KMS 2014 przypadło 4. miejsce. 
Artystka chętnie używa różowego i czerwonego koloru, 
jej prace są pełne erotycznych podtekstów, są o nie-
grzecznej dziewczynce, o „rybeńce, myszeńce, królewnie, 
kuruńci, żabeczce, wieprzuńciu”. Opowiada też „o Basi”, 
czyli przede wszystkim o sobie samej. Czasem prace ubie-
ra w guziczki, cekiny, koraliki, sztuczne perełki, czasem 
dekoruje falbankami, wstążkami, koronkami . W jej świecie 
pojawiają się też goryle, węże, potwory, dziwolągi. 
Bańda do swoich prac często dodaje napisy: w formie 
komiksowych dymków, albo „nabazgrane” długopisem, 
czasem wyszywa na płótnie kolorową włóczką. 
Nie zawsze są to subtelne stwierdzenia. Konsekwentnie 

zderza niewinność z zepsuciem.
Profesjonaliści są zdania, że dawno już nie było aż tylu 
młodych zdolnych artystów (m.in. Agnieszka Polska, Julian 
Jakub Ziółkowski, Łukasz Jastrubczak, Karolina Breguła, 
Honza Zamoyski, Karol Radziszewski, Łukasz Stokłosa i 
Norman Leto). Zdobywają coraz większe grono wielbi
cieli, także za granicą. Ich prace nadal są stosunkowo 
niedrogie. Kolejne sukcesy, wystawy w prestiżowych gale-
riach, udział w ważnych targach zdecydowanie wpłyną 
na wzrost ich wartości. Jeszcze do niedawna obrazy Ewy 
Juszkiewicz można było kupić za połowę obowiązują-
cych teraz cen: 6-7 tys. euro. Więcej też trzeba wyłożyć 
za Bartka Kokosińskiego (3-8 tys. zł) natomiast obiekty 
Wojciecha Bąkowskiego kosztują już 7-10 tys. euro. Jego 
wcześniejsze prace są właściwie nieosiągalne.
Ceny aukcyjne naszych młodych są na zupełnie innym po-
ziomie niż światowy. Jedynie nasza gwiazda eksportowa 
– Wilhelm Sasnal bił rekordy aukcyjne. Samoloty pocho-
dzące z kolekcji Charlesa Saatchiego w 2007 r. zmieniły 
właściciela w nowojorskim domu aukcyjnym Christie’s za 

396 tys. dolarów, rok później jego tryptyk Palące dziew-
czyny został sprzedany w londyńskim Phillips de Pury za 
465 tys. dolarów. Miał wówczas 36 lat. W czołowych 
domach aukcyjnych dokonania zachodnich artystów do 
40. roku życia osiągają coraz lepsze wyniki. Np. prace 
amerykańskich artystów takich jak: Matthew Day Jackson 
są licytowane za ponad 430 tys. dol., Dany Schutz za 
400 tys. dol., a Sterlinga Ruby’ego za 270 tys. dol.
Choć nasz rynek sztuki nadal jest płytki, w fazie rozwoju, 
to jednak pocieszające jest, że lokowanie pieniędzy w 
sztukę jest coraz częściej uważane za najbardziej eksklu-
zywny sposób wydawania pieniędzy. Oznacza, że nie 
tylko stać nas na dobry obraz, ale także znaleźliśmy się 
w grona estetów wrażliwych na piękno. Kupowanie sztuki 
to przede wszystkim inwestowanie w siebie i wspieranie 
współcześnie żyjących artystów. Najnowsza sztuka jest 
na tyle zróżnicowana, że każdy znajdzie pracę odpowia-
dającą jego wrażliwości oraz na miarę swoich możliwości 
finansowych. Przede wszystkim najważniejsze jest rozbu-
dzenie potrzeby obcowania ze sztuką. Czasem pierwszy 
kupiony obraz daje początek prawdziwej, życiowej pasji.

Kama Zboralska
współinicjatorka Kompasu Sztuki
autorka cyklu książek „Sztuka inwestowania w Sztukę”

Kama Zboralska i dr. Marek M. Pieńkowski, fundator Pierwszej Nagrody KMS 2012 dla Radka Szlagi

Profesjonaliści są zdania, 

że dawno już nie było aż tylu 

młodych zdolnych artystów 
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ART CONCIERGE I ART BANKING 
– POTENCJAŁ W POLSCE

Z usługami doradztwa w dziedzinie rynku sztuki oswojeni są już zachodni kolekcjonerzy i 
entuzjaści świata artystycznego. W Polsce, która powoli nadrabia dystans do Europy i Stanów 
Zjednoczonych, od niespełna dekady za budowanie kolekcji i zapoznawanie z tajnikami 
rynku odpowiadają już nie tylko marszandzi i dealerzy, ale i specjaliści bankowi, którzy w ten 
sposób poszerzyli ofertę tzw. wealth management. Art concierge to natomiast novum, serwis 
funkcjonujący na pograniczu bankowości, świata artystycznego i kompleksowych usług typu 
assistance.  

Zainteresowanie banków i instytucji finansowych inwe-
stycjami w obiekty artystyczne dało się zauważyć już w 
2004 roku, kiedy wraz z akcesją Polski do Unii Europej-
skiej odnotowaliśmy wzrost PKB i ożywienie wielu gałęzi 
gospodarki. To pierwszy mały krok, który pokazał, jak 
można dywersyfikować portfel i zabezpieczać majątek 
dzięki inwestycjom alternatywnym. Pojęcie art bankingu 
wprowadził niewiele wcześniej szwajcarski UBS, otwiera-
jąc w 1998 roku specjalny departament Art Banking and 
Gold & Numismatics, dając przykład polskim odpowied-
nikom. Termin szybko przyjęły i spopularyzowały w Polsce 
instytucje o różnym charakterze, często go nadużywając. 
Z definicji powinien on bowiem odnosić się wyłącznie 
do usług bankowych. W 2008 roku nastąpiło w kraju 
niespodziewane ożywienie konsumentów, a to za sprawą 
kryzysu gospodarczego i rosnącej wiary w opłacalność 
inwestowania w instrumenty alternatywne. Wzrost i za 
chwilę spadek zainteresowania rynkiem sztuki wyjaśniany 
jest przez nerwowość klientów, szczególnie zauważalną 
w końcu roku 2008. Zjawisko to tłumaczy się spowolnie-
niem wzrostu gospodarczego i osłabieniem kursu złotego, 
który rezonował na rynek sztuki. Mimo bardzo dobrej 
oferty sprzedaży domów aukcyjnych, wyniki licytacji prze-
stały być spektakularne. (W 2009 roku tylko jedną pracę 

sprzedano w cenie powyżej 1 mln złotych, z przedziału 
500 000 – 1 000 000 zł - jedynie trzy. Dla porównania: 
rok wcześniej było to odpowiednio 6 i 5 transakcji). 
Od tamtego czasu sytuacja ustabilizowała się, a kolej-
ne lata pokazały ukłon strony podażowej w kierunku 
kolekcjonerów początkujących. To także dobry omen dla 
banków, które jeden po drugim rozpoczynają współpracę 
z wiodącymi domami aukcyjnymi, by wspierać swoich 
klientów w decyzjach o zakupie dzieł sztuki. Ci zaś, w 
szczególności niewprawni, poszukują wsparcia nie tylko w 
analizie potencjalnej zmiany wartości dzieł sztuki w czasie 
i ocenie ryzyka, ale i kompleksowej organizacji transakcji. 
Ideą wspomnianego art concierge jest nie tyle doradz-
two w zakresie inwestycji alternatywnych, co pomoc w 
rozwijaniu kolekcjonerskich pasji, pozyskiwaniu informacji, 
prowadzenie przez tajniki rynku sztuki, wyręczenie w 
negocjacjach i formalnościach, również tych związanych 
z transportem, magazynowaniem, ubezpieczeniem lub 
finansowaniem. 
Za granicą art concierge znane jest przede wszystkim z 
hoteli, jak w przypadku Hazelton Hotel w Toronto czy Le 
Royal Monceau w Paryżu. Nic w tym dziwnego – współ-
cześnie rozumiany serwis concierge wyrósł bezpośrednio 
z usług asystenckich w najlepszych światowych hotelach. 

[promocja]
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W tym szczególnym wypadku specjalista dostępny jest 
dla gości osobiście lub online, by przybliżyć im ofertę oko-
licznych galerii i domów aukcyjnych, wskazać najlepsze 
wydarzenia kulturalne lub nawet towarzyszyć zaintereso-
wanym podczas wystaw, by objaśniać tajniki tworzenia 
dzieł sztuki i koncepcji artystycznych. Wprowadzaniem 
amatorów w świat sztuki zajmują się także wyspecjalizo-
wane firmy, jak choćby działająca w Nowym Jorku ACNY 
(Art Concierge New York). Program zakłada przybliżanie 
przede wszystkim sztuki najnowszej poprzez selekcję 
wydarzeń artystycznych, wykładów i performansów na 
terenie miasta pod kątem zainteresowań poszczególnych 
klientów. To również kojarzenie miłośników sztuki z kura-
torami i innymi profesjonalistami ze świata artystycznego, 

czy konsultacje przy zakupach i sprzedaży dzieł. 
Widząc potencjał rynkowy i rosnące zainteresowanie 
klientów światem artystycznym Noble Concierge jako 
pierwsza instytucja w Polsce wprowadziła usługę art con-
cierge. Zakłada ona pomoc w każdej kwestii związanej 
z kolekcjonowaniem, ale ułatwia także poruszanie się po 
wydarzeniach kulturalnych, informuje o wystawach, god-
nych uwagi aukcjach i targach na całym świecie. Ostatnie 
lata przyciągnęły nowe grupy kolekcjonerów, między inny-
mi dzięki zdywersyfikowanej i bardziej przystępnej ofercie 
domów aukcyjnych. To za sprawą popularnych aukcji sztu-
ki młodej z progiem wejścia od 500 zł, licytacji komiksów, 
designu, prac na papierze oraz całkiem nowe formuły, jak 
poprowadzona przed kilkoma laty pionierska wyprzedaż 
wyposażenia prywatnej rezydencji. Właśnie z myślą o 
tworzącej się grupie amatorów pięknych przedmiotów 
i początkujących zbieraczach organizowane są przez 
Noble Concierge spotkania edukacyjne z ekspertami, 
artystami i  wytrawnymi kolekcjonerami. Formuła krótkich 

wykładów lub paneli dyskusyjnych poprzedza nieoficjalną 
część wieczoru, w trakcie której, w niezobowiązującej at-
mosferze można dopytać specjalistów o wszelkie kwestie 
indywidualnie. 
Art concierge to także pomoc w wyszukaniu obiektów do 
uzupełnienia kolekcji, dopełnieniu trudnych formalności, 
reprezentowanie na aukcjach, organizacja transakcji w 
Polsce i za granicą. Do ostatnio realizowanych należy 
choćby zakup kolekcji rzeźb od koreańskiego artysty – 
transport do klienta w Polsce, ubezpieczenie i oclenie, 
a wcześniej negocjacje i konsultacje kontraktu. To także 
drobne sprawy, jak oprawa, wycena dzieła sztuki,  pomoc 
w jego upłynnieniu czy zamówienie portretu bliskiej osoby 
na szczególną okoliczność. Dzięki gronu współpracują-
cych galerii, rzeczoznawców i artystów, wszelkie sprawy 
związane z zainteresowaniami w tej dziedzinie załatwić 
można w jednym miejscu. Program art concierge jest 
bezpłatny dla klientów Noble Banku (pioniera w usłu-
gach art bankingu na polskim rynku) i dla klientów Noble 
Concierge.

Iwona Żelazna
Noble Concierge

Kompas Młodej Sztuki 2014

Noble Concierge jako pierwsza 

instytucja w Polsce wprowadziła 

usługę art concierge

[promocja]
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KALENDARIUM
- ŚWIAT

Świat usłyszał, kim jest osoba posiadająca najdroższy obraz w historii aukcji na rynku sztuki – tryptyk „Studium Luciena 
Freuda” autorstwa irlandzkiego malarza Francisa Bacona. Okazała się nią być Elaine Wynn – założycielka i właścicielka 
kasyna Empire w Las Vegas. Po 10-minutowej walce o dzieło w murach Christie’s w Nowym Jorku, kolekcjonerka zapłaciła 
za nie 142 mln dolarów. To rekord, który trudno będzie pobić nawet w kolejnych latach. 

01 STYCZNIA

Otworzyły się prestiżowe targi antykwariuszy w Brukseli BRAFA pod patronatem Królowej Belgów Paoli. Jest to najstarsze 
tego typu wydarzenie na świecie, odbywające się co roku z inicjatywy organizacji Antiques Fair. Priorytetem organizatorów 
jest zrzeszanie jeszcze większej ilości wystawców z całego świata, przy zachowaniu wysokiego poziomu oraz indywidu-
alnego charakteru targów. Wybór sztuki dla swoich klientów dokonało aż 130 wystawców nawet z najdalszych zakątków 
globu.

25 STYCZNIA

Pierwsza rekordowa aukcja miała miejsce już na początku roku 2014 w londyńskim Sotheby’s. Przyniosła ona jednorazowy 
dochód w wysokości 163 mln funtów. Co ciekawe, podczas licytacji 89 dzieł sztuki aż 37 z nich pochodziło z prywatnej 
kolekcji Jana Krugiera – w tym Picasso, Giacometti i Bonnard. Zbiory zmarłego w 2008 roku marszanda okazały się sen-
sacją. Sprzedane zostały za ok. 53 mln funtów, co prawie dwukrotnie przekroczyło i tak wysokie szacunki. 

05 LUTEGO

World Press Photo Award 2013 zdobył amerykański fotograf John Stanmeyer. Wyróżnione zdjęcie pokazuje afrykańskich 
imigrantów nocą, na wybrzeżu miasta Dżibuti, próbujących złapać telefonem komórkowym zasięg taniej somalijskiej sieci, 
by skontaktować się z bliskimi. Przejmujący obraz został uchwycony w popularnym miejscu wśród emigrantów z Somalii, 
Etiopii i Erytrei, miejscowość bowiem stanowi punkt przepustowy na Bliski Wschód lub do Europy. 

14 LUTEGO

Miłosz Flis/ Enklawa/ 2014/ technika własna/ ok. 10 cm średnicy

Program „Artyści Galerii Miejskiej we Wrocławiu”

Agnieszka Ewa Braun
Julia Curyło
Miłosz Flis
Agata Gertchen
Marcelina Groń
Kasia KmitaKasia Kmita
Marta Kubiak
XY ankamierzejewska
Mariusz Mikołajek
Eugeniusz Minciel
Krzysztof Skarbek
Lech Twardowski
Przemysław TyszkiewiczPrzemysław Tyszkiewicz
Małgorzata ET BER Warlikowska
Marcin Zawicki 
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W połowie marca odbyły się poważane targi sztuki TETAF w Centrum Kongresowym w holenderskim Maastricht. Targi od-
wiedziło 10 tys. prywatnych kolekcjonerów oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych. Publiczności zostały zaprezentowane 
starannie wyselekcjonowane dzieła, które jeszcze nigdy nie były wystawiane na sprzedaż, inne natomiast stanowiły gratkę 
dla zamożnych koneserów. Mowa tu m.in. o dziele Vincenta van Gogha „Moulin de la Gallette” – jednego z najbardziej 
wartościowych obrazów prezentowanych podczas targów – oraz  niecodzienny eksponat ukazujący kunszt rzemieślniczy 
Paula Gauguina – parę holenderskich drewniaków z 1890 roku. 

14 MARCA

Na aukcji w Sotheby’s w Hong Kongu padł światowy rekord za chińską porcelanę. Znany chiński kolekcjoner Liu Yiqian 
zapłacił za nią ponad 281 mln dolarów hongkońskich, co w przeliczeniu na złotówki daje zawrotną kwotę 112 mln zło-
tych. Jest to niewielkich rozmiarów, bo o zaledwie 7-centymetrowej średnicy, biała, porcelanowa czarka z motywami ptac-
twa domowego – kur, kurczaków, kogutów. Ma ona niezwykłą wartość historyczną, pochodzi z okresu Chenghua, dynastii 
Ming z XV wieku. Powstała w stylu docuai polegającym na wykorzystywaniu kontrastujących, przeciwstawnych kolorów, 
typowym dla chińskiej porcelany. 

08 KWIETNIA

W przestrzeniach Tour&Taxis – brukselskiej architektonicznej perełki mieszczącej znakomite wystawy i znamienite wyda-
rzenia kulturalne – odbyły się targi sztuki współczesnej OFF – Contemporary Art Fair Brussels. Targi o międzynarodowej 
sławie zgromadziły ponad 50 wystawców z Europy i Azji i kilkutysięczną widownię. Głównym celem funkcjonowania tar-
gów w Brukseli jest podkreślenie synergii pomiędzy dojrzałą i alternatywną sztuką. W związku z tym, oprócz tradycyjnych 
form artystycznych jak malarstwo, rzeźba, grafika i fotografia, zwiedzający mieli możliwość podziwiania dzieł niszowych i 
eksperymentalnych.

28 KWIETNIA

Przez cztery dni trwały najsłynniejsze na świecie targi Art Basel, nie w Szwajcarii, a na Dalekim Wschodzie w Hong Kon-
gu. W trakcie ich trwania można było przyjrzeć się pracom artystów o już ugruntowanej pozycji na rynku, wśród których 
znaleźli się m.in. Tracey Emin, Antony Gormley, Takashi Murakami oraz Damien Hirst. Azjatyccy kolekcjonerzy mieli okazję 
zapoznać się z nazwiskami, które nie są popularne w tamtych rejonach. Targi odwiedziły takie znamienite osobistości ze 
świata sztuki jak: Gregor Muir (Institute of Contemporary Arts w Londynie), Tim Marlow (Royal Academy w Londynie), Chri-
stopher Y Lew (MoMa) i Jessica Morgan (Tate Modern).

15 MAJA

Międzynarodową nagrodę Prix Pictet w dziedzinie fotografii zorientowanej wokół społecznych i środowiskowych proble-
mów współczesnego świata z rąk Kofiego Anana otrzymał cykl Lebensmittel autorstwa Michaela Schmidta. Tematem 5. 
edycji była konsumpcja. Jury wyłoniło prace 11 finalistów, które zaprezentowane zostały w największym muzeum sztuki i 
rzemiosła artystycznego w Londynie – Muzeum Wiktorii i Alberta. 

21 MAJA

Targi Sztuki Współczesnej Art Basel 2014 jak co roku zakończyły się spektakularnym sukcesem. Udział w wydarzeniu 
wzięło aż 285 galerii z 34 krajów, które prezentowały najlepsze dzieła sztuki XX i XXI wieku. W tym roku padły też rekordy. 
Najdrożej sprzedanym dziełem w historii wszystkich targów stał się autoportret Andy’ego Warhola z 1986 roku, kupiony na 
stoisku galerii Skarstedt Gallery za kwotę 32 mln dolarów. 

14 CZERWCA

Laureatem jednego z najbardziej prestiżowych konkursów malarskich BP Portrait Award 2014 w Londynie ogłoszono bry-
tyjskiego artystę Thomasa Gantera. Zwycięstwo zapewnił mu portret Mężczyzna z pledem. Przedstawia on niemieckiego 
bezdomnego imieniem Karel. Mężczyzna z pledem został zauważony pośród 2377 nadesłanych prac z ponad 70 krajów. 
W wyjaśnieniu decyzji jury zwróciło uwagę na połączenie kolorów, złożoność i dopracowanie detali tekstur oraz malowa-
nie światłem.

25 CZERWCA
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W Petersburgu odbyło się uroczyste otwarcie 10. Edycji Biennale Sztuki Współczesnej Manifesta. Tegoroczna Manifesta 
stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych artystycznych wydarzeń roku, w związku z agresywną polityką rosyjskiego 
rządu. Wielu artystów chciało bojkotować udział w Biennale. Wielki odzew otrzymała petycja przeciw zorganizowania 
10. Edycji Manifesty w Sankt Petersburgu w związku z antydemokratyczną rosyjską ustawą zabraniającą „propagować ho-
moseksualizm”. Ale jeszcze więcej protestów i petycji pojawiło się w związku z wydarzeniami na Ukrainie. Grupa artystów 
z Amsterdamu i Dusseldorfu wystąpiła z postulatem, aby odroczyć Biennale „do momentu, aż wojska rosyjskie wycofają się 
z terytorium Ukrainy”. Jednakże wydarzenie nie zostało odwołane i przyciągnęło sporą publiczność.

28 CZERWCA

Podczas aukcji dzieł sztuki powojennej w londyńskim Christie’s sprzedano kontrowersyjną instalację „My Bed” brytyjskiej 
artystki Tracey Emin. Praca powstała w 1998 roku, a rok później dała Emin nominację do prestiżowego wyróżnienia – 
Nagrody Turnera 1999. Przedstawia ona niezasłane łóżko artystki, wokół którego porozrzucane są zużyte prezerwatywy, 
intymna garderoba, a samo prześcieradło brudne jest od krwi menstruacyjnej i innych wydzielin. Aż do 2014 roku była w 
posiadaniu Charlesa Saatchiego, a od 1 lipca stała się własnością Tate Modern. 

01 LIPCA

Największy portal aukcyjny na świecie eBay oraz londyński dom aukcyjny Sotheby’s ogłosiły współpracę. Nowojorskie 
aukcje organizowane przez Sotheby’s mają być transmitowane na żywo poprzez specjalnie do tego celu stworzonej 
zakładce na stronie internetowej eBay. Jeszcze nowa metoda sprzedaży dzieł sztuki jest w fazie testowej, a gdy system się 
sprawdzi, wachlarz usług świadczących przez Sotheby’s za pośrednictwem eBay rozszerzy się o możliwość transmitowa-
nia aukcji na całym świecie – od Hong Kongu, przez Londyn, aż po Nowy Jork. To oznacza, że 145 mln użytkowników 
eBaya uzyskają dostęp do aukcji najdroższych dzieł sztuki na świecie.

14 LIPCA

W domu Heritage Auctions, zajmującym się sprzedażą obiektów kolekcjonerskich, miała miejsce historyczna aukcja 
komiksu. Wystawiono bowiem odnowiony numer „Action Comics” z 1938 roku – najbardziej pożądany komiks na świecie. 
To właśnie w tej serii po raz pierwszy czytelnicy za sprawą Joe’go Shustera i Jerry’ego Siegela poznają ponadczasowych 
bohaterów jak np. Superman. Sierpniowa sprzedaż ustanowiła nowy rekord aukcyjny z wynikiem 167 tys. dolarów.

07 SIERPNIA

Pascal Cotte udowodnił, że należąca do Muzeum Czartoryskich w Krakowie „Dama z gronostajem” autorstwa Leonarda 
da Vinci pierwotnie powstała... bez gronostaja, a zwierzę zostało namalowane później. Naukowiec wykorzystał do tego 
najnowszą technikę światła odbijanego – technologię Lumiere, czyli cyfrowe odtwarzanie oryginalnych barw, która z nie-
spotykaną dotąd precyzją posługuje się kolorymetrią. Dzięki tej technice, w podczerwieni można podejrzeć nawet wstępne 
szkice na płótnie, a także całą paletę malarza. 

15 WRZEŚNIA
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Po 5 latach modernizacji i renowacji, które pochłonęły ponad 50 mln euro, po kilkukrotnym przesuwaniu terminu oddania 
budowy, po wielu skandalach, kontrowersjach i oburzeniu opinii publicznej, prezydent Francji Francois Hollande otworzył 
ponownie Muzeum Picassa w Paryżu w 133. rocznicę urodzin hiszpańskiego artysty. 

25 PAŹDZIERNIKA

W nowojorskim Sotheby’s odbyła się emocjonująca wieczorna aukcja sztuki współczesnej, podczas której rzeźba „Ry-
dwan” Alberta Giacomettiego z lat 50. otarła się kolejny rekord. Tajemniczy nabywca był gotowy zapłacić za nią dokład-
nie 100 965 000 dolarów, czyli ok. 342 mln złotych. Okazał się nim być miliarder Steve Cohen, właściciel firmy Point72 
Asset Management, którego majątek wycenia się na 10-12 mld dolarów.

04 LISTOPADA

W Musée Marmottan Monet w Paryżu ogłoszono oficjalne wyniki badań nad „Impresją” Claude’a Moneta. Z pomocą 
astrofizyki udało się ustalić, że pierwsze pociągnięcie pędzla po płótnie miało miejsce o godzinie 7:35 rano dnia 13 listo-
pada 1872 roku. I to tę datę należy traktować jako początek impresjonizmu. 

18 WRZEŚNIA

W Maroku miało miejsce otwarcie Musée National d’Art Moderne et Contemporaine – pierwszej państwowej galerii 
sztuki. Było to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ trzykondygnacyjny budynek ma liczyć przeszło 22 tys. metrów kwadra-
towych z czego aż 5 tys. ma służyć jako przestrzeń wystawiennicza dla wystaw stałych. Natomiast na powierzchni 2,5 tys. 
metrów powstało miejsce na wystawy czasowe oraz na pracownie konserwatorskie, sale seminaryjne, audytorium, kawiar-
nię oraz bibliotekę otwartą dla mieszkańców stolicy oraz przyjezdnych. Budowa pierwszego takiego obiektu na terenie 
Maroka oznacza pierwszy krok do zwiększenia udziału Afryki Północnej w globalnym rynku sztuki.

25 WRZEŚNIA

Miano najdroższej artystki wszech czasów objęła wybitna malarka i popularyzatorka kultury amerykańskiej Georgia 
O’Keeffe. Zaszczytne pierwsze miejsce zajmowane od 2008 roku aż 20 listopada musiała opuścić rosyjska malarka 
Natalia Gonczarowa. Obie panie podbiły serca kolekcjonerów motywami kwiatowymi, choć już teraz wiadomo, że kwiat 
bielunia autorstwa O’Keeffe jest ponad trzy razy droższy niż futurystyczne kwiaty z 1912 roku poprzedniczki. Anonimowy 
telefoniczny kolekcjoner podczas porannej aukcji sztuki amerykańskiej w nowojorskim Sotheby’s zapłacił za dzieło „Jimson 
Weed/White flower No. 1” z roku 1932 ponad 44 mln dolarów. 

20 LISTOPADA

Kunstmuseum w Bernie w Szwajcarii postanowiło przyjąć kontrowersyjny spadek po Corneliusu Gurlitcie o wartości 1 
mld euro. Jest to aż 1300 dzieł sztuki, wśród nich znajdują się prace autorstwa Renoira, Picassa czy Chagalla, o których 
świat zapomniał na niemal 100 lat. Ta decyzja zdecydowanie nie przypadła do gustu opinii publicznej, ale przynajmniej 
częściowo zakończyła ciągnącą się latami sprawę niemieckiego „kolekcjonera”.

24 LISTOPADA

Warszawskie Targi Sztuki 2014

Laureatem Nagrody Turnera – jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień artystycznych na świecie przyznawanych 
przez galerię Tate Britain młodym i obiecującym twórcom – został szkocki artysta o irlandzkich korzeniach – Duncan 
Campbell i jego 54-minutowy film poświęcony sztuce afrykańskiej, w który umiejętnie wplatał ujęcia bojowników Irlandzkiej 
Armii Republikańskiej. . Jury wyróżniło nie tylko pomysł na konkretną pracę prezentowaną w konkursie, ale i zaangażowanie 
oraz działalność artysty.

01 GRUDNIA
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Wieczorową porą w murach domu aukcyjnego Sotheby’s odbyła się długo oczekiwana aukcja Dawnych Mistrzów, na któ-
rej kolekcjonerzy mieli okazję kupić arcydzieło brytyjskiej sztuki romantyzmu –  „Rzym ze wzgórza Aventine” z 1828–1829 
roku Williama Turnera. Dreszczyku emocji dodawał fakt, że dzieło to należy do ostatnich obrazów Turnera w kolekcjach 
prywatnych i – co więcej – nie było pokazywane publicznie od 140 lat. Czterech licytujących w krótkim czasie przekro-
czyło estymowaną kwotę i ostatecznie cena wyniosła trochę ponad 30 mln funtów tj. 158 mln zł. Tym samym ustanowiony 
został rekord za pracę Williama Turnera, a zgrało się to z od niedawna obserwowaną na rynku brytyjskim Turner-manią i 
ogromną popularnością jego prac.

03 GRUDNIA

Podczas aukcji w londyńskim Sotheby’s padł wyjątkowy rekord – sprzedano rysunek kolekcjonerski za 314 tys. funtów, czyli 
1,6 mln zł. Bohaterem aukcji był uwielbiany przez dzieci i kolekcjonerów Kubuś Puchatek, a dokładnie rysunek do książki 
„Chatka Puchatka”, wykonany tuszem, o wymiarach 18,8 cm x 14,8 cm, podpisany nazwiskiem autora E. H. Sheparda – 
słynnego londyńskiego ilustratora książek dla dzieci. Obrazek przedstawia Krzysia, Kubusia Puchatka i Prosiaczka bawią-
cych się w wymyśloną grę przez tytułowego bohatera – Mysie-Patysie. 

09 GRUDNIA

Anonimowy kolekcjoner zakupił kontrowersyjne zdjęcie „Phantom” wykonane przez Petera Lika – australijskiego fotografa 
tworzącego w USA, za 6,5 mln dolarów, co oznacza pobicie dotychczasowego rekordu Andreasa Gursky’ego (4,3 mln 
dolarów) i nadanie Likowi tytułu najdroższego fotografa na świecie. Zdjęcie „Phantom” przedstawia snop światła w Kanio-
nie Antylopy w Arizonie, jednym z najbardziej popularnych miejsc wśród turystów i fotografów. 

09 GRUDNIA

W Nowym Jorku w salach Sotheby’s odbyła się aukcja fotografii ze zbiorów fundacji Joy of Giving Something Inc. 
Licytujący mieli do wyboru aż ponad 100 prac klasyków fotografii XIX wieku jak Julia Margaret Cameron czy Gustave Le 
Grey i XX wieku jak Edward Weston, André Kertész, Alfred Stieglitz, Diane Arbus, László Moholy-Nagy, Irving Penn czy Paul 
Strand. Dla kilkorga z nich ustanowione zostały nowe rekordy m.in. dla Alvina Langdona Coburna, Tiny Modotti, Lee Miller, 
Martina Munkácsiego, Augusta Sandera, Julii Margaret Cameron, Walkera Evansa. Sprzedaż wszystkich fotografii przynio-
sła Sotheby’s łącznie ponad 21 mln dolarów dochodu, podczas gdy poprzedni rekord zatrzymał się na kwocie 6 mln. 

11 GRUDNIA
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KALENDARIUM
- POLSKA

Dzięki staraniom Ambasady RP i Konsulatu w Wiedniu do Polski powróciło prawie 80 cennych dzieł  Ignacego Łopień-
skiego oraz Alfreda Schouppé. Rysunki i grafiki zrabowane zostały po Powstaniu Warszawskim i przetransportowane do 
Zamku Fischhorn w Austrii, gdzie Niemcy gromadzili zrabowane w Europie dzieła sztuki. Kolekcja przekazana została 
Muzeum Narodowemu w Warszawie.

08 STYCZNIA

W Madrycie zaprezentowano obszerną wystawę sztuki współczesnej z prywatnej kolekcji Grażyny Kulczyk - „Każdy dla 
kogoś jest nikim”.  Wyjątkowe wydarzenie promujące polską kulturę odbyło się dzięki uprzejmości  jednej z najbardziej 
prestiżowych galerii sztuki nowoczesnej na świecie - Santander Art Gallery. Wystawa prezentowała ponad 100 dzieł au-
torstwa 57 artystów polskich i zagranicznych, m.in. Zofii Kulik, Tadeusza Kantora i Romana Opałki i Pawłw Althamera.

14 LUTEGO

Do polski powróciły rysunki i litografie zrabowane podczas II Wojny Światowej. 42 prace zostały odzyskane przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy wsparciu Fundacji Kronenberga. Dzieła takich artystów, jak: Jan Matejko, Józef 
Chełmoński, Juliusz Kossak, Jan Piotr Norblin, Zygmunt Vogl, Aleksander Orłowski, Piotr Michałowski, Leon Wyczółkowski, 
Hieronim Wilder, Dominik Witke -  Jeżewski, trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

03 MARCA

W Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie - odbyła się gala wręczenia Nagrody krytyki artystycznej imienia 
Jerzego Stajudy. Nagroda przyznawana jest od 1992 do 2005  na rzecz polskich krytyków sztuki. W roku 2012 po kil-
kuletniej przerwie nagrodę zaczęto przyznawać ponownie. W tym roku powędrowała ona do prof. Marii Poprzęckiej za 
całokształt działalności jako historyczki i krytyczki sztuki.

14 MARCA

W Muzeum Narodowym w Warszawie otwarto obszerną wystawę dzieł jednego z najwybitniejszych malarzy polskich 
- Aleksandra Gierymskiego. Zaprezentowana kolekcja 120 dzieł – obrazów, szkiców, rysunków oraz drzeworytów – 
pochodziła z kolekcji prywatnych oraz zbiorów 21 muzeów z polski i zagranicy. Obok siebie pokazano m.in. „Sjestę 
włoską”,”Żydówkę z pomarańczami” oraz „Wieczór nad Sekwaną”. Wystawa zakończyła się 10 sierpnia. 

20 MARCA

Z inicjatywy MKiDN do Polski powrócił obraz Francesco Guardiego „Schody pałacowe”, który w 1925 roku został włą-
czony do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Płótno w 1939 roku zostało zarekwirowane, po czym w grudniu 
1945 roku trafiło do do składnicy dóbr kultury w Wiesbaden, a następnie Central Collecting Point w Monachium. Proble-
mem pozostała trudna do ustalenia proweniencja dzieła, przez co proces restytucyjny trwał 4 lata. 

03 KWIETNIA
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Retrospektywna wystawa jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych - Jana Lebensteina - prezentowała 
jego twórczość od debiutu po okres dojrzały. Pokazane zostały najbardziej znane cykle: „Pejzaże” (1954-1955), „Figury 
we wnętrzu” (1956), „Figury kreślone” (1958), „Figury osiowe” (1961-1962), „Potworne zwierzęta” (1964-1965), kompozy-
cje inspirowane mitologią grecką i rzymską (1967-1975), obrazem Böcklina „Wyspa Umarłych” (1975) oraz poetyką fin de 
siècle’u.  Dzieła można było oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu do 10 sierpnia.

04 KWIETNIA

Otwarta została ogólnopolska baza strat wojennych. Fotografie ponad 63 tys. obiektów utraconych podczas II wojny 
światowej zostały opublikowane na stronie kolekcje.mkidn.gov.pl. W bazie znalazły się informacje pozwalające na identy-
fikację dzieł. Dzięki inicjatywie do polski powróciły m.in. obrazy „Praczka” Gabriela Metsu i „Portret Karola Podlewskiego” 
Jana Matejki.

20 KWIETNIA

Z inicjatywy Kompasu Sztuki opublikowano zestawienie dziesięciu najbardziej wpływowych artystów współczesnych z 
Polski. W czołówce znaleźli się kolejno Alina Szapocznikow, Mirosław Bałka oraz Tedeusz Kantor. Przedstawiciele galerii 
komercyjnych i niekomercyjnych ustalają pozycje artystów tworzących od 1945 roku. W głosowaniu uczestniczyło 76 pla-
cówek, m.in. CSW Zamek Ujazdowski, Foksal, Galeria XX1, Galeria Kronika oraz komercyjne: Galeria Starmach, Zderzak, 
Piekary, lokal_ 30, Propaganda, Leto, Le Guern, Jan Fejkiel Gallery, Artemis, Art Agenda Nova, Galeria Bielska, Łaźnia, 
BWA Zielona Góra, Galeria Bałtycka, Arsenał w Białymstoku. Największy wzrost w rankingu w stosunku do poprzednich 
lat odnotował Władysław Hasior.

18 KWIETNIA

W Warszawie pod młotek poszedł rysunek Pabla Picassa wykonany na druku strony tytułowej książki z napisem: ‚LA GU-
ERRE ET LA PAIX’ z 1961 r. Przedstawia on gołębia pokoju i sowę, obok których widnieje dedykacja artysty dla przyjaciela 
Dominique’a Sassi. Obiekt posiadał certyfikaty potwierdzające jego autentyczność. Cena wywoławcza wynosiła 300 tys. 
złotych, natomiast samo dzieło sprzedane zostało w DESIE Unicum za kwotę 345 tys. złotych.

24 KWIETNIA

Na licytacji organizowanej przez Dom Aukcyjny Agra-Art, zostały wystawione na sprzedaż 124 dzieła Sztuki Tradycyjnej i 
Współczesnej. Na szczególną uwagę zasługiwał obraz Kazimierza Mikulskiego „Główna wygrana” z 1965 roku. Cena 
wywoławcza wynosiła 180 tys. złotych. Pod młotek trafły też dwa obrazy autorstwa Olgi Boznańskiej, jednej z najwybitniej-
szych polskich artystek przełomu XIX i XX wieku.

15 CZERWCA

Na aukcji organizowanej przez DESĘ Unicum sprzedana została kolekcja zdjęć Marilyn Monroe i innych gwiazd. 6,4 
miliona złotych – tyle zaoferował zwycięzca aukcji za kolekcję ponad 3 000 zdjęć autorstwa Miltona H. Greene’a, która 
przez ostatnie 20 lat znajdowała się w dyspozycji FOZZ-u. Kolekcja poszła pod młotek jako jedna pozycja katalogowa 
z ceną wywoławczą 5 milionów złotych. To najwyższa jednorazowa transakcja, jaka miała miejsce na polskim rynku sztu-
ki. Kolekcję zakupiło Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa dla miasta Wrocław. 

25 CZERWCA
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Otwarta została wystawa „Picasso Dali Goya. Tauromachia – walka byków” w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Na 
wystawie zaprezentowano ponad 300 dzieł słynnych artystów. Motywem przewodnim wydarzenia stała się postać byka. 
Prace można było oglądać do 16 listopada.

23 LIPCA

Zaginiony w 1946 r. obraz niemieckiego artysty Oswalda Achenbacha „Via Cassia koło Rzymu” wrócił do Wrocławia. 
7 sierpnia 2014 r. odbyła się uroczystość przekazania dzieła do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w której 
uczestniczyła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego –  prof. Małgorzata Omilanowska oraz Dyrektor Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu – dr hab. Piotr Oszczanowski.

08 SIERPNIA

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu miało miejsce otwarcie wyjątkowej wystawy poświęconej wybitnemu polskiemu 
malarzowi, którego twórczość rozpoznawalna jest nie tylko w kraju, ale również i za granicą. Mowa o Alfredzie Lenicy – 
nazywanym też polskim Pollockiem – znanym ze swoich surrealistycznych i abstrakcyjnych przedstawień. 

31 SIERPNIA

W Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń polskiego 
rynku sztuki – Warszawskie Targi Sztuki. Targom ponownie towarzyszyła idea promowania sztuki, nie tylko wśród kolekcjo-
nerów i marszandów, lecz także wśród odbiorców stawiających na rynku sztuki swoje pierwsze kroki.  W wydarzeniu wzię-
ło udział 53 wystawców, w tym 2 wydawnictwa, 30 wystawców sztuki współczesnej, 18 wystawców skoncentrowanych na 
sztuce dawnej oraz 3 firmy powiązane z rynkiem sztuki. 28 galerii zdecydowało się zaprezentować na WTS kolejny rok z 
rzędu. Wystawę uświetniła monograficzna wystawa prac Tadeusza Dominika, której część na WTS trafiła wprost z prywat-
nego archiwum Ireny i Janusza Szewińskich oraz wydarzenia towarzyszące, m.in wykłady poświęcone twórczości Andrzeja 
Wróblewskiego oraz fotografii kolekcjonerskiej. Głównym organizatorem wydarzenia był Dom Aukcyjny Rempex.

10 PAŹDZIERNIKA

Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę prezentującą najwybitniejsze dzieła Olgi Boznańskiej. Celem 
wystawy było przedstawienie twórczości artystki w kontekście malarstwa światowego. Zaprezentowano 180 dzieł, w tym 
120-150 najważniejszych prac artystki z różnych okresów jej twórczości (w tym autoportrety, portrety członków jej rodziny, 
arystokracji oraz dzieci, unikatowe pejzaże i martwe natury) oraz około 30 obrazów innych twórców, m.in. Jacka Malczew-
skiego, Edwarda Trojanowskiego, Meli Muter, Diego Velázqueza, Édouarda Maneta oraz Jamesa McNeilla Whistlera, do 
którego była często porównywana. Olga Boznańska (1865-1940) była wybitną artystką polskiego pochodzenia okresu 
Młodej Polski. Większą część swojego życia spędziła za w Monachium i w Paryżu.

25 PAŹDZIERNIKA

Warszawskie Targi Sztuki 2014

Za ćwierć miliona złotych Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zakupiło unikatowy obraz Witkacego „Portret Krystyny i 
Ludwika Fischerów”. Publiczność mogła oglądać dzieło od 14 listopada w filii Muzeum – Galerii Sztuki XX wieku w willi 
Oksza. Unikalny obraz zakupiono od syna sportretowanego Ludwika Fischera w ramach obchodów 125-lecia Muzeum 
Tatrzańskiego. Uzupełnił on cały czas rozwijaną przez Muzeum kolekcję prac Witkacego.  

31 PAŹDZIERNIKA
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W siedzibie polskiego domu aukcyjnego Desa Unicum odbyła się Trzecia Aukcja Komiksu i Ilustracji. Podczas licytacji 
można było nabyć plansze z uwielbianym przez pokolenia Tytusem autorstwa Papcia Chmiela, Kajko i Kokoszem Janusza 
Christy czy z idolem powojennej Polski Kapitanem Hansem Klossem Mieczysława Wiśniewskiego. Łącznie zaprezentowa-
no 111 prac. Kolekcjonerzy byli gotowi zapłacić najwięcej za okładkę do szwedzkiego wydania komiksu „Kapitan Kloss. 
Kurierka z Londynu” - aż 21 240 złotych.

13 LISTOPADA

Odbyło się jedna z najbardziej wyczekiwanych aukcji roku - Aukcja Sztuki Współczesnej w DESIE Unicum. Aukcja była 
prawdziwym festiwalem rekordów – dla poszczególnych artystów pobito ich aż piętnaście. „Gwiazdą wieczoru” było 
oczywiście płótno Romana Opałki „Detal 2890944-2910059” pochodzące z jego „liczonej” serii, która przyniosło mu 
międzynarodową sławę i uznanie. Praca wylicytowana została za 1,75 mln złotych i tym samym stała się najdroższą pracą 
polskiego artysty sprzedaną na rodzimym rynku.  

11 GRUDNIA

Dom aukcyjny Agra-Art zorganizował Aukcję Malarstwa, w ramach której zaprezentowano 126 dzieł sztuki. Wybitne dzieło 
Aleksandra Gierymskiego „Ogród Luksemburski w Paryżu” z 1892 roku, wystawione z ceną wywoławczą 380 tys. 
zł, zostało sprzedane za 510 tys. zł, z kolei za „Furażera” Józefa Brandta oferowanego za 380 tys. zł, nowy właściciel 
zapłacił 460 tys. zł. Trzeci kluczowy obraz grudniowej licytacji – „Anioł i pastuszek” Jacka Malczewskiego z 1908 roku, 
wystawiany z ceną 130 tys. zł został zakupiony za cenę wywoławczą.

14 GRUDNIA

Na Aukcji Dzieł Sztuki w warszawskim domu aukcyjnym Polswiss Art zaprezentowano 76 dzieł malarskich powstałych w 
różnych epokach, stylach, o zróżnicowanej tematyce. Biorący udział w aukcji mieli możliwość wyboru pomiędzy historycz-
nymi i batalistycznymi przedstawiami pędzla Kossaka i Rozwadowskiego, polską secesją Ślewińskiego, szkołą paryską Kis-
linga i Muter oraz malarstwem współczesnym Opałki, Tarasina, Panasiuk, Dominika, Winiarskiego, Nowosielskiego i Abaka-
nowicz. Pojawiły się również rzeźby: dwie autorstwa Igora Mitoraja oraz jedna Albińskiego pt. „Elephant”.

16 GRUDNIA Warszawskie Targi Sztuki 2014
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RYNEK SZTUKI W POLSCE
- PODSUMOWANIE 2014 ROKU

Ubiegły rok na polskim rynku aukcyjnym pod wieloma 
względami okazał się być rekordowy. Pierwszy „liczony” 
obraz Opałki, kolejne rekordy za Fangora i wielu innych 
artystów, wreszcie największa dotychczas cena zapłaco-
na za pojedynczy obiekt. Podsumowujemy i przedstawia-
my szczegółową analizę 2014 roku na rynku sztuki.
Łączna wartość obrotów na polskim rynku aukcyjnym w 
2014 roku wyniosła 60,6 mln złotych (w obliczeniach 
nie były uwzględniane transakcje warunkowe i prowizje 
pobierane przez domy aukcyjne). Zdecydowanie wzrosła 
liczba sprzedanych obiektów – w 2014 roku było ich aż 
8689, podczas gdy rok wcześniej jedynie ok. 6200. 
Podobnie jak w poprzednich latach, najniższą wartość 
obrotów zaobserwować można było w kwartale trzecim 
(3,7 mln zł), najwyższą natomiast  w czwartym (29,7 mln 
zł). Wyjątkowo udany był zwłaszcza grudzień, w którym 
na aukcjach sprzedano sztukę o łącznej wartości 18,9 mln 
złotych (ok. 35% obrotów w 2014). Tak wysoki wynik był 
możliwy głównie dzięki sukcesowi dwóch aukcji: 11 grud-
nia w Desie Unicum i 16 grudnia w Polswiss Art. Pierwsza 
z nich zakończyła się wynikiem 8,2 mln złotych, druga 
natomiast 5,05 mln złotych (ok. 66% łącznych przycho-
dów Polswiss Art w 2014 roku). 
Spośród 8689 obiektów, jakie sprzedane zostały w roku 
ubiegłym na aukcjach w Polsce, zdecydowanie najwięcej 
(27,3%) licytowanych było w Desie Unicum. Złożyła się 
na to nie tylko duża liczba aukcji młodej sztuki, ale także 
szeroka oferta specjalnych aukcji tematyczny, takich jak 

coraz popularniejsze aukcje prac na papierze. Na drugim 
miejscu znalazł się handlujący przede wszystkim młodą 
sztuką Sopocki Dom Aukcyjny (należy do Desy) – sprze-
dało się w nim 10,6% wszystkich prac. Nieco gorszy 
wynik wypracowała Agra-Art, w której kupionych zostało 
9,5% łącznej ich liczby. Na kolejnych miejscach znalazły 
się Polswiss Art i Rempex z udziałami odpowiednio 6,1% i 
2,8%.

Jeżeli chodzi o wartość obrotów dominacja Desy Unicum 
jest nawet wyraźniejsza. Z wynikiem na poziomie 26,8 
mln złotych odpowiadała ona niemal za połowę rynku 
(jej udział wynosił 49,6%). Gdyby uwzględnić również 
Sopocki Dom Aukcyjny i doliczyć 6,4 mln złotych ze 
sprzedaży fotografii z kolekcji FOZZ to łączny wynik gru-
py kapitałowej Desa Unicum byłby jeszcze większy. 
Organizowane raz na kwartał, „flagowe” aukcje sztuki 
współczesnej wspomagane przez aukcje tematyczne i cie-
szące się rosnącym zainteresowaniem aukcje młodej sztuki 

MIEJSCE ARTYSTA WARTOŚĆ (MLN PLN) LICZBA PRAC

14Wojciech Fangor 2,951.

12Roman Opałka 2,052.

35Andrzej Wróblewski 2,013.

18Jacek Malczewski 1,474.

08Stanisław Wyspiański 1,275.

39Jerzy Nowosielski 1,256.

04Mojżesz Kisling 1,237.

02Zygmunt Sokołowski 1,018.

04Józef Brandt 0,859.

20Henryk Stażewski 0,7810.

Artyści o największej wartości obrotów w 2014 r.

Łączna wartość obrotów na polskim 

rynku aukcyjnym w 2014 roku

wyniosła 60,6 mln złotych 
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MIEJSCE ARTYSTA DZIEŁO CENA I MIEJSCE SPRZEDAŻY

1,750,000 PLN
DESA Unicum

Roman Opałka 1965/1-∞, Detail 2890944-2910059 (1965)1.

1,220,000 PLN
Polswiss Art

Mojżesz Kisling Naga (1920)2.

1,010,000 PLN
Polswiss Art

Zygmunt Sokołowski Józef sprzedany przez braci (1883)3.

980,000 PLN
Polswiss Art

Jacek Malczewski Autoportret z aniołem na tle łąki (1910)4.

800,000 PLN
DA Agra-Art

Stanisław Wyspiański Dwie dziewczynki (1893-94)5.

540,000 PLN
DESA Unicum

Wojciech Fangor M15 (1970)6.

520,000 PLN
DESA Unicum

Henryk Stażewski Relief nr 10 (1964)7.

510,000 PLN
DA Agra-Art

Aleksander Gierymski Ogród luksemburski w Paryżu (1892)8.

500,000 PLN
Polswiss Art

Tadeusz Makowski Pracownia (L'Atelier) (1929)9.

480,000 PLN
DESA Unicum

Andrzej Wróblewski Pejzaż z wysokim niebem (1953)10.

Najwyższe sprzedaże  aukcyjne na polskim rynku sztuki w 2014 roku

wydają się być dobrze przemyślanym modelem działal-
ności. Sukces Desy to w równej mierze wynik skupienia się 
na perspektywicznych segmentach rynku, co zapewnienia 
nabywcom szerokiej i zróżnicowanej oferty.
Na drugim miejscu z wynikiem 9,6 mln złotych i udziałem 
w rynku na poziomie 17,7% uplasowała się Agra-Art, 
trzeci był Polswiss Art – 7,6 mln złotych i 14,1% udziałów. 
Wyraźnie widać, że dom ten postanowił skoncentrować 
się na sprzedaży najdroższych prac z segmentu sztuki 
dawnej. Liczba dokonywanych w nim transakcji nie jest 
więc duża, jednak średnia osiągana za prace cena jest 

w Polswiss Art najwyższa i wynosi ok. 14,5 tys. złotych. 
Dla porównania Desa Unicum i Agra-Art sprzedają prace 
średnio po ok. 11 tys. złotych. Pomijając pracę Romana 
Opałki, to właśnie w Polswiss Art sprzedano trzy najdroż-
sze w 2014 roku obrazy – Kislinga, Sokołowskiego i Mal-
czewskiego. Z czwórki największych domów aukcyjnych 
najsłabiej wypadł Rempex – wynik na poziomie 2,1 mln 
złotych oznacza, że miał 3,9% udział w rynku. 
Powodzenie jakim w ostatnich latach cieszą się prace 
Wojciech Fangora bez wahania uznać można za symbol 
przemian, jakie dokonują się na rodzimym rynku aukcyj-
nym. Ich fenomen w najlepszy sposób ilustruje bowiem ma-
jący miejsce w Polsce zwrot – od sztuki dawnej w kierunku 
współczesnej.
Obrazy Fangora regularnie sprzedają się za ceny między 
300 a 500 tys. złotych i pełnią rolę kluczowych prac na 
każdej aukcji, na której się pojawią. Konsekwentnie biją 
kolejne rekordy – w październiku ubiegłego roku obraz 
„M15” (1970) sprzedano za 540 tys. złotych, bijąc tym 
samym poprzedni rekord z marca 2014 roku („M16” 
za 480 tys. złotych). Łącznie, czternaście prac malarza 
sprzedało się w 2014 r. za 2,95 mln złotych.

Na drugim miejscu w zestawieniu artystów o największej 
wartości obrotów znalazł się Roman Opałka – dwana-
ście prac i 2,05 mln złotych. Na wynik ten wpływ miała 
przede wszystkim rekordowa sprzedaż jego obrazu 
„Detail 2890944-2910059”, który w grudniu nabyto w 
Desie Unicum za 1,75 mln złotych. Tym samym stał się on 
najdroższym kupionym w Polsce dziełem współczesnego 
artysty. Mimo, iż przed aukcją oczekiwania wydawały 
się nieco wyższe, to transakcję tę traktować można jako 
bardzo ważny krok w rozwoju polskiego rynku sztuki. 
Do tej pory sprzedawały się bowiem jedynie niewielkie 
prace Opałki na papierze. Te najsłynniejsze, pochodzące 
z „liczonej” serii były jak na skromny rodzimy rynek zbyt 
drogie.
Niewiele gorszy wynik wypracowały prace Andrzeja 
Wróblewskiego, które sprzedały się za łączną kwotę 2,01 
mln złotych. W mijającym roku na rynek trafiło wyjątkowo 
wiele prac tego artysty, głównie za sprawą organizowa-
nej przez Desę Unicum aukcji prac na papierze. Osią-
gane na niej ceny wahały się od 18 do 80 tys. złotych. 
Na grudniowej licytacji w tym samym domu aukcyjnym 
niewiele zabrakło, by pobity został wynoszący 490 tys. 
złotych rekord za pracę Wróblewskiego. Obraz „Pejzaż z 
wysokim niebem” (1953) sprzedano bowiem za 480 tys. 
złotych. 
Tradycyjnie wysokie były obroty pracami Jacka Malczew-
skiego, choć w tym roku na jego rynku miała miejsce tylko 
jedna poważna transakcja – kupno obrazu „Autoportret z 
aniołem na tle łąki” (1910) za 980 tys. złotych w Polswiss 
Art. Aż 39 sprzedało się prac Jerzego Nowosielskiego, 
ale w przeważającej mierze były to wyceniane na 3-5 tys. 
złotych grafiki. Oprócz tego, po cenach między 130 a 
270 tys. złotych sprzedało się kilka droższych prac malar-
skich. Do ciekawych wniosków dojść można, jeżeli łączną 
wartość obrotów dziesięciu najpopularniejszych artystów 
porówna się z ich całkowitą wartością w danym roku. W 
skali globalnej odpowiadają oni za ok. 20%, podczas 
gdy w Polsce udział tej grupy wyniósł w ubiegłym roku 
29%. Taka koncentracja świadczyć może m.in. o wciąż 
niewielkich rozmiarach rodzimego rynku.
Dzieła sztuki w Polsce wciąż są relatywnie tanie – w 2014 
roku aż 84,3% z nich sprzedano za ceny poniżej 5 tys. 
złotych. Najwięcej, bo 43%, stanowiły transakcje poniżej 

Dzieła sztuki w Polsce wciąż są relatyw-

nie tanie – w 2014 r. aż 84,3% z nich 

sprzedano za ceny poniżej 5 tys. złotych
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1 tysiąca złotych. Za względnie drogie jak na nasz rynek 
uznać więc można obiekty już od 5 tys. - łącznie było ich 
jedynie ok. 16%. Z kolei prace najdroższe, czyli te, których 
ceny przekroczyły pułap 50 tys. złotych, stanowiły zaled-
wie 1,9% całkowitej liczby dzieł sprzedanych na aukcjach 
w Polsce. Na taki rozkład cen znaczący wpływ ma rosną-
ca popularność aukcji młodej sztuki. Sprzedaje się na nich 
bowiem duża liczba prac, osiągając jednak stosunkowo 
niskie ceny. W 2014 r. na polskim rynku aukcyjnym za po-
jedynczą pracę trzeba było zapłacić średnio 6 232 zł (za 
młodą sztukę 1 538 zł), mediana cen wyniosła natomiast 
1 100 zł.
Nie oznacza to jednak, że w 2014 r. nie byliśmy świad-
kami kilku cenowych rekordów. Wręcz przeciwnie, prace 
artystów na aukcjach radziły sobie wyjątkowo dobrze.
Dobrą passę z 2013 roku kontynuował przede wszyst-
kim Ryszard Winiarski. Jego „Obszary” już drugi rok są 
jednymi z najchętniej kupowanych przez kolekcjonerów. 
W grudniu po raz kolejny padł rekord – za „Obszar 178” 

(1973) zapłacono 220 tys. złotych. 
Na tej samej aukcji w Desie Unicum rekordowe ceny pa-
dły również za prace Jana Tarasina – obraz „Komplikacja 
II” (1991) sprzedany został za 190 tys. złotych, a „Relief 
nr 10” (1964) Henryka Stażewskiego, osiągając cenę 
520 tys. złotych, trzykrotnie pobił poprzedni rekord za 
pracę tego artysty, stając się jednym z najdroższych dzieł 
współczesnego polskiego artysty.
Wśród rekordowych transakcji na uwagę zasługują także 
sprzedaż obrazu Mojżesza Kislinga „Naga” (1920), 
który na grudniowej aukcji w Polswiss Art osiągnął cenę 
1,22 mln złotych, czy wystawiany niedawno w krakow-
skim MOCAK-u „Ochotnik” (1965) Władysława Hasiora, 

który w październiku wylicytowano w Desie Unicum za 
120 tys. złotych.
Podobnie jak w poprzednich latach, w roku 2014 na 
aukcjach w Polsce dominowało malarstwo. Kategoria ta 
odpowiadała za 63% ogólnej liczby sprzedanych obiek-
tów, wyprzedzając grafikę i rysunek, które stanowiły 17%, 
a także fotografię (5%) i rzeźbę (2%). Aż 13% spośród 
kupionych na aukcjach obiektów nie reprezentowało 
jednak żadnej w wymienionych kategorii. Były to przede 
wszystkim licytacje mebli, wyposażenia wnętrz, antyków, 
biżuterii, designu i sztuki użytkowej, varia itp.
Biorąc pod uwagę wartość obrotów, dominacja malar-
stwa była jeszcze wyraźniejsza. Ich suma dla tej właśnie 
kategorii wyniosła 42,9 mln zł, co oznacza, że odpowia-
dało ono za 79% wartości wszystkich transakcji w 2014 
roku. To znacznie więcej niż w przypadku rynku globalne-
go, gdzie udział ten w ostatnich latach kształtuje się prze-
ważnie na poziomie 50 - 54%. Grafika i rysunek, które 
łącznie sprzedały się za 5,2 mln złotych odpowiadają 
za 10% wartości polskiego rynku (na świecie jest to około 
35%). Z wynikiem 1,9 mln złotych rzeźba ma 3% udziałów 
w rynku, dla fotografii natomiast jest to odpowiednio 1,05 
mln złotych i 2%. 
Widać więc, że w dalszym ciągu bardzo skromny jest ro-
dzimy rynek rzeźby. Ceny najdroższych prac rzeźbiarskich 
bardzo rzadko osiągają ceny powyżej 100 tys. złotych. 
W ubiegłym roku transakcji tego typu było zaledwie 5, 
podczas gdy w segmencie malarstwa aż 65. Co więcej, 
ceny najdroższych rzeźb znacząco różnią się od tych 
osiąganych przez najdroższe obrazy. Osiągnięta przez 
rzeźbę Stanisława Szukalskiego „Mówca - Orator” (1913) 
cena 145 tys. złotych, będąca najwyższą w segmencie 
rzeźby, wypada skromnie w porównaniu z rekordowym 
obrazem Romana Opałki (1,75 mln złotych), czy „Nagą” 
Mojżesza Kislinga (1,22 mln złotych). Średnia cena 
osiągana na aukcjach przez rzeźby (11,9 tys. złotych) 
jest jednak większa, niż w przypadku malarstwa (7,7 tys. 
złotych). W 2014 roku, oprócz wspomnianego Stanisława 
Szukalskiego, najdrożej sprzedawały się prace klasyków: 
Magdaleny Abakanowicz, Aliny Szapocznikow, Włady-
sława Hasiora, Augusta Zamoyskiego i Igora Mitoraja.
Dynamicznie rozwija się natomiast rynek fotografii – coraz 
częściej pojawiają się aukcje poświęcone wyłącznie tej 
dziedzinie sztuki. To właśnie w tym segmencie dokonana 

MIEJSCE NAZWISKO NARODOWOŚĆ FUNKCJA

Dyrektor Tate Gallery w Londynie, która w najbardziej wpływo-
wy sposób wyznacza trendy na światowym rynku sztuki.

Nicholas Serota brytyjska1.

Właściciel David Zwirner Gallery w Nowym Jorku i w Londy-
nie, kolekcjoner i handlarz dziełami sztuki.

David Zwirner amerykańska2.

Handlarz dziełami sztuki, właściciel galerii Hauser & Wirth w 
Zurychu, Londynie, Nowym Jorku, Los Angeles, Somerset. 

Iwan Wirth szwajcarska3.

Historyk sztuk, dyrektor Museum of Modern Art (MoMA) w 
Nowym Jorku od 1995 roku. 

Glenn D. Lowry amerykańska4.

Artystka, performerka. W 2010 roku w Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku odbyła się jej pierwsza retrospektywa. The 
Artist Is Present był najdłuższym performancem. artystki, 

Marina Abramović serbska 5.

Kurator, krytyk i historyk sztuki. Dyrektor Serpentine Gallery. 
Inicjator wielu artystycznych projektów o zasięgu międzynaro-
dowym.

Hans Ulrich Obrist szwajcarska6.

Artysta, rzeźbiarz. Obecnie najdroższy żyjący rzeźbiarz na 
świecie. Najbardziej znany twórca współczesnego pop-artu i 
dadaizmu.

Jeff Koons amerykańska7.

Właściciel Gagosian Gallery w Nowym Jorku i w Londynie, 
kolekcjoner i handlarz dziełami sztuki.

Larry Gagosian amerykańska8.

Założyciel i właściciel Marian Goodman Gallery na nowojor-
skim Manhattanie w latach 70. Galeria sprzedaje sztukę 
współczesną, która kształtuje trendy na rynku sztuki.

Marian Goodman amerykańska9.

Artystka, fotografka. Jej prace zaliczają się do najdroższych 
fotografii na świecie.

Cindy Sherman amerykańska10.

10 najbardziej wpływowych postaci na światowym rynku sztuki

Dynamicznie rozwija się rynek fotografii 

– coraz częściej  pojawiają się 

aukcje poświęcone wyłącznie 

tej dziedzinie sztuki
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została rekordowa w historii polskiego rynku aukcyjnego 
transakcja. Trzy tysiące zdjęć Marilyn Monroe - autor-
stwa Miltona H. Greene’a - kupionych zostało za 6,4 
mln złotych przez należącą do władz Wrocławia spółkę 
zarządzającą tamtejszą Halą Stulecia. Będący wcześniej 
częścią kolekcji FOZZ, pakiet fotografii Desa Unicum 
sprzedawała jako jeden obiekt transakcję tę uznać można 
za rekord polskiego rynku aukcyjnego.
Sukcesem zakończyły się także dwie kolejne edycje 
współorganizowanego przez Rempex projektu Fotografia 
Kolekcjonerska. Na kończących go aukcjach w czerwcu 
i październiku po raz kolejny wysokie ceny osiągały prace 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Podczas pierwszej z 
nich jego zestaw dwóch fotografii zatytułowany „Zastrzyk 
narkotyczny” (1931) sprzedany został za 68 tys. złotych. 
W październiku natomiast, za rekordową w historii foto-
grafii kolekcjonerskiej kwotę 70 tys. złotych, kupiono pracę 
„Przerażenie wariata” (1931).
Trwający już od jakiegoś czasu „boom” na młodą sztukę 
polskich artystów wydaje się nabierać rozpędu. W 2014 
roku wartość tego segmentu rynku wyniosła co najmniej 
do poziomu 3,86 mln złotych w porównaniu do 3,06 mln 
złotych w roku 2013. Oznacza to, że wartość obrotów na 
aukcjach młodej sztuki wzrosła aż o 26%. 

Wielkości te mogą być niedoszacowane, wciąż obser-
wować można bowiem pojawianie się zupełnie nowych 
inicjatyw pragnących skoncentrować swoją działalność 
właśnie na tym obszarze rynku. Ich aktywność szcze-
gólnie zauważalna jest w Internecie. Biorąc pod uwagę 
zwiększające się na całym świecie zainteresowanie kupo-
waniem sztuki on-line, niektóre z nich mają szansę odnieść 
duży sukces.
Rośnie nie tylko wartość obrotów, ale także liczba orga-
nizowanych aukcji - w 2014 r. było ich 35, rok wcześniej 
32. Przy nieznacznie większej ilości sprzedanych obiek-
tów (zmiana z 2469 na 2511) wyraźnie podniosła się ich 
średnia cena. W roku 2013, za prace początkującego 
artysty nabywcy płacili średnio 1 243 złote, w 2014 kwo-
ta ta wynosiła już 1 538 złotych. Świadczy to o zwiększa-
jącym się w Polsce popycie na młodą sztukę. 
Na uwagę zasługuje również znacznie wyraźniejsza kon-
centracja na pracach malarskich. Obrazy stanowiły tutaj 
aż 94,1 % spośród wszystkich sprzedanych w ubiegłym 
roku prac. Oprócz tego kupowane obiekty to przede 
wszystkim grafika i rysunek (2,5%), fotografia (1,4%) i 
rzeźba (0,4%).
Liderem w segmencie sztuki młodej jest Desa Unicum. Na 
dziesięciu przeprowadzonych przez ten dom aukcyjny w 

2014 roku licytacjach łączna wartość obrotów wyniosła 
1,63 mln złotych (42,2 % udziałów w rynku). Zdecydowa-
nie wyższa, niż dla ogółu rynku była tu również średnia 
cena pracy (1 937 złotych).
Najwięcej aukcji, dwanaście, przeprowadził jednak 
Sopocki Dom Aukcyjny. Łączna wartość sprzedanych prac 

wyniosła 1,20 mln złotych (31% udziałów w rynku młodej 
sztuki). Trzecie miejsce, z 745 tys. złotych i 19,3% udzia-
łów rynkowych zajmuje dom aukcyjny Polswiss Art.

Michał Barcik

Warszawskie Targi Sztuki 2014

MIEJSCE ARTYSTA DZIEŁO CENA I MIEJSCE SPRZEDAŻY

$90,000,000
Sotheby's NEW YORK NY 

Alberto Giacometti Chariot (1950)1.

$75,000,000
Christie's NEW YORK NY

Barnett Newman Black Fire I (1961)2.

$73,000,000
Christie's NEW YORK NY

Andy Warhol Triple Elvis (1963)3.

$72,000,000
Christie's NEW YORK NY

Francis Bacon Studies for a Portrait of John Edwards (1984)4.

$63,000,000
Sotheby’s NEW YORK NYAmedeo Modigliani Tête (1911-12)5.

$62,043,759
Christie's LONDONFrancis Bacon Portrait of George Dyer Talking (1966)6.

$62,000,000
Christie's NEW YORK NYCy Twombly Untitled (1970)7.

$62,000,000
Christie's NEW YORK NY

Andy Warhol Four Marlons (1966)8.

$59,000,000
Christie's NEW YORK NYMark Rothko Untitled (1952)9.

$58,000,000
Christie's NEW YORK NY

Édouard Manet Le Printemps (1881)10.

Najwyższe sprzedaże aukcyjnie w roku 2014 - świat
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RYNEK SZTUKI POD LUPĄ: 
ROMAN OPAŁKA

Twórczość Romana Opałki cieszy się międzynarodowym 
uznaniem. W ślad za sukcesem artystycznym pojawił się 
również sukces rynkowy – jego prace sprzedają się za 
spektakularne sumy w najbardziej prestiżowych domach 
aukcyjnych na świecie.
Liczba sprzedawanych rocznie prac Romana Opałki w 
analizowanym okresie na polskim rynku sztuki wahała 
się między 0 a 4 (tak było w osiemnastu przypadkach). 
Zdarzały się jednak pojedyncze lata, w których transak-
cji dokonywano więcej (po siedem w 1997 i 2006; po 
osiem w 2003 i 2012). Wprawdzie trudno zauważyć 
tutaj szczególną prawidłowość, jednak w ciągu ostatnich 
trzech lat liczby te były większe niż zazwyczaj. Średnio 
w latach 1991-2013 rocznie sprzedawały się 2,8 prac 
Opałki. Łącznie właścicieli zmieniły w tym okresie 64 
obiekty.

Całkowita wartość prac Opałki sprzedanych na polskich 
aukcjach w latach 1991-2013 wyniosła 1,071 mln złotych. 
Biorąc jednak po uwagę ceny, jakie na zagranicznych 
aukcjach osiągały prace tego malarza, wynik ten nie jest 
imponujący. Wartość obrotu pracami Opałki w Polsce 
oscyluje zazwyczaj w granicach 50 tys. złotych lub nawet 
poniżej tego pułapu. Mniej więcej co trzy lub cztery lata 

wartość zawieranych transakcji przekracza próg 100 tys. 
złotych, jednak nigdy nie była większa niż 200 tys. Co 
więcej, wyższe obroty nie zawsze związane są z większą 
liczbą sprzedawanych w danym roku prac – w 2012 r. aż 
8 prac sprzedało się za jedyne 61,9 tys. złotych. Czasami 
o wysokości obrotu w danym roku decydowała pojedyn-
cza, większa transakcja (2007 rok i jeden obiekt sprzeda-
ny za 132 tys. złotych), ale to również nie było regułą.
Najwięcej prac Romana Opałki w analizowanym okresie 
zdołał sprzedać dom aukcyjny Desa Unicum (23 obiek-
tów). Tylko o jedną pracę mniej sprzedała Agra-Art, a 
trzeci w zestawieniu Rempex przeprowadził 13 transakcji. 
Oprócz wymienionych domów aukcyjnych pojedyncze 
prace sprzedawały także Polswiss Art (4 obiekty) i Sztuka 
Warszawa (2 obiekty).
Jeżeli chodzi o wartość sprzedanych prac, to podobnie 
jak w przypadku ich liczby na czele zestawienia znajduje 
się Desa Unicum (368,2 tys. złotych). Podobnie, na dru-
gim miejscu uplasowała się Agra-Art (264,3 tys. złotych). 
Trzecie miejsce należy do domu aukcyjnego Polswiss 
Art (227,7 tys. złotych). Mimo iż sprzedał on jedynie 
cztery prace Opałki, to wśród nich znalazło się kupione 
w październiku 2007 r. „Studium dotykowe” (1959 r.), 
za które nabywca zapłacił 132 tys. złotych. Tym samym 
jest to druga najdrożej sprzedana praca tego malarza na 
polskim rynku aukcyjnym. Czwarty Rempex przeprowadził 
transakcje o wartości 204,3 tys. złotych.
Prace Opałki bardzo dobrze radzą sobie na aukcjach za-
granicznych. W roku 2010 tryptyk składający się z trzech 
kolejnych tego typu obrazów został sprzedany w Christie’s 
London za 803 tys. funtów, co w przeliczeniu oznacza 
ok. 3,3 mln złotych. Cena za pojedynczy obraz wyniosła 
więc ok. 1,1 mln złotych. Opałka został wtedy najdroż-
szym współczesnym polskim artystą, detronizując Piotra 
Uklańskiego, którego „Nazistów” sprzedano w 2006 

roku za 568 tys. funtów. Z kolei w 2013 roku pojedynczy 
obraz „1965/1-∞, DETAL 143362-185085” został wyli-
cytowany w londyńskim Sotheby’s za 612 tys. funtów, czyli 
ok. 2,9 mln złotych i to właśnie on jest najdroższą pracą 
współczesnego polskiego artysty. Drogo sprzedają się też 
prace o niewielkich wymiarach. Dwa tego typu obiekty  
(wykonane tuszem, o wymiarach 33 x24 cm) sprzedały 
się w lipcu tego roku w Sotheby’s London za 31 i 37,5 tys. 
funtów (około 165 i 200 tys. złotych).
Na tym tle polski rynek aukcyjny prac Romana Opałki 
wypada blado. Sprzedają się głównie prace na papierze 
powstałe przed przełomowym dla artysty rokiem 1965, 
a ich ceny rzadko przekraczają próg 100 tys. złotych. 

Najdroższym obiektem kupionym na aukcji w Polsce była 
praca z cyklu „Alfabet grecki” (1965 r.), którą sprzedano 
w 2013 roku za 152 tys. złotych w Desie Unicum (jest to 
poprzedni rekord, obecny ustanowiony został 11 grudnia 
2014 roku - praca „Detal 2890944-2910059” wylicy-
towana została w DESIE Unicum za 1,75 mln złotych). 
Widać, że rosnące ceny Opałki na światowym rynku 
odbijają się też na cenach prac dostępnych na polskim 
rynku. Połowa spośród największych transakcji miała 
bowiem miejsce w ciągu ostatnich czterech lat.
Spośród sprzedanych prac najwięcej, bo aż 40,6%, 
stanowiły prace wykonane tuszem. Przedmiotem jedy-
nie 18,8%  transakcji były z kolei prace olejne. Jeszcze 
mniejszy udział w ogólnej liczbie kupionych prac miały te 
wykonane gwaszem – odpowiadały za 12,5%. Stosunko-
wo wysoki był natomiast udział pozostałych technik, które 
stanowiły 28,1% łącznej liczby. 

Michał Barcik

Całkowita wartość prac Opałki 

sprzedanych na polskich aukcjach 

w latach 1991-2013 

wyniosła 1,071 mln złotych.

11 grudnia 2014 roku 

 praca „Detal 2890944-2910059” 

wylicytowana została w 

DESIE Unicum za 1,75 mln złotych



62 | www.rynekisztuka.pl www.rynekisztuka.pl | 63

RYNEK SZTUKI POD LUPĄ: 
OLGA BOZNAŃSKA

25 października 2014 roku w Muzeum Narodowym 
w Krakowie otwarta została wystawa wybitnej polskiej 
malarki - Olgi Boznańskiej. Zaprezentowanych zostało 
ponad 170 prac artystki pochodzących m.in. z kolekcji 
Musée d’Orsay i kolekcji prywatnych.
Analizując liczbę prac Boznańskiej sprzedawanych w la-
tach 1991-2013 łatwo dostrzec można, iż mniej więcej od 
roku 2003 kształtuje się ona na poziomie 3-4 obiektów 
rocznie. We wcześniejszym okresie, tj. 1991-2002, śred-
nia liczba transakcji jakie dokonywały się każdego roku 
oscylowała wokół pięciu prac. Zdarzały się jednak lata, w 
których sprzedawano ponadprzeciętną liczbę prac artyst-
ki. Tak było chociażby w 1998, gdy wylicytowano 9 prac, 
czy w rekordowym 2002, gdy nabywców znalazło aż 
11 prac malarki. Łącznie w latach 1991-2013 na polskich 
aukcjach sprzedało się równo 100 prac autorstwa Olgi 
Boznańskiej.
Biorąc pod uwagę wartość prac malarki sprzedanych 
w poszczególnych latach trudno mówić o jakimkolwiek 
wyraźnym trendzie. Z reguły wartość ta nie przekraczała 

nawet 500 tys. złotych rocznie. Przy względnie ustabi-
lizowanej liczbie prac pojawiających się na aukcjach 
każdego roku o łącznej wartości sprzedaży w danym 
roku często decydowała jedna spektakularna transakcja. 
Tak było w roku 2000, gdy z całkowitej sumy obrotów 
1,83 mln złotych, aż 1,25 mln (około 68%) pochodziło z 
jednej tylko transakcji. Scenariusz ten powtórzył się w roku 
2008 (1,15 mln z 1,74 mln złotych), a także po części w 
2002 (600 tys. za dwa obrazy i 963 tys. złotych łącznie). 
Całkowita wartość sprzedanych w latach 1991-2013 
obrazów Boznańskiej to ok. 9, 58 mln złotych.
W analizowanym okresie najwięcej prac malarki sprzeda-
ło się w domu aukcyjnym Agra-Art, który pośredniczył w 
29 transakcjach. O 6 prac mniej zdołał sprzedać Rempex, 
a trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje Polswiss Art z 
wynikiem na poziomie 18 prac. Na dalszym miejscach 
znalazły się Desa Unicum (11 prac) oraz Altius (8 prac). 
Pojedyncze obrazy zmieniały swoich właścicieli również 
za pośrednictwem krakowskich domów aukcyjnych: Desa 
Unicum, Sztuka i Nautilus.

Całkowita wartość sprzedanych 

w latach 1991-2013 obrazów 

Boznańskiej to około

 9, 58 mln złotych

Olga Boznańska, Portret Heleny i Władysławy 
Chmielarczykówien, 1906 r.

Agra-Art wyraźnie wyprzedziła swoich konkurentów pod 
względem wartości sprzedanych prac. Warszawski dom 
aukcyjny w analizowanym okresie zawarł transakcje na 
łączną kwotę ok. 3,53 mln złotych. Trzeci pod względem 
liczby Polswiss Art uplasował się na drugim miejscu z wy-
nikiem 2,91 mln złotych. Wyraźnie w tyle za dwójką lide-
rów znalazł się Rempex, który choć sprzedał aż 23 prace, 

to jedynie 4 z nich zdołały osiągnąć ceny powyżej 100 
tys. złotych. W ostatecznym rozrachunku dało to domowi 
aukcyjnemu sprzedaż na poziomie 1,34 mln złotych, czyli 
niemal dwukrotnie niższą niż dwójka wspomnianych wcze-
śniej konkurentów. Desa Unicum z wynikiem ok. 0,87 mln 
złotych, podobnie jak w przypadku liczby prac, znalazła 
się na czwartym miejscu. Nautilus wypracował 0,36 mln 
złotych i znalazł się na piątym miejscu biorąc pod uwagę 
wartość sprzedanych prac.
Wśród najdroższych prac Olgi Boznańskiej jakie sprzeda-
ły się na polskich aukcjach, dwie zasługują na szczególną 
uwagę. Sprzedany w maju 2000 r. za 1,25 mln złotych 
obraz „W atelier” (ok. 1890 r.) pochodziła z kolekcji Ewy 
i Wojciecha Fibaków. Z kolei „Zadumana dziewczynka” 
(1889 r.), prezentowana na początku wieku na międzyna-
rodowych wystawach w Monachium i Düsseldorfie, była 
przez dziesięciolecia częścią prywatnej niemieckiej kolek-
cji, by po latach zostać „odkryta na nowo” i sprzedać się 
za 1,15 mln zł w marcu 2008 r.
Na aukcyjnym rynku prac Olgi Boznańskiej mieliśmy do 
czynienia jedynie z dwiema wyjątkowo dużymi transak-
cjami. Niewiele, bo tylko 7 ze 100, było również bardzo 
tanich prac, czyli tych z cenami poniżej 10 tys. złotych. 
Zdecydowanie najwięcej (44) sprzedało się obiektów sto-
sunkowo tanich (10-50 tys. złotych). Podobna była liczba 

transakcji zawartych w kategoriach ze średnim (50-100 
tys. złotych) i wysokim (100-500 tys. złotych) pułapem 
cen.

Michał Barcik

Dwie rekordowo drogie prace 

Olgi Boznańskiej to 

„W atelier” (ok. 1890 r.) oraz 

„Zadumana dziewczynka” (1889 r.)
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CO TRZEBA WIEDZIEĆ 
O KUPOWANIU DZIEŁ SZTUKI

Kupowanie dzieł sztuki jest zazwyczaj czystą przyjem-
nością. Warto jednak pamiętać, że tak, jak przy każdym 
zakupie, dobrze jest posiadać przydatne informacje, które 
pomogą nam podjąć właściwą decyzję. 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kwestie, które 
bardzo często są przez nas pomijane. Warto jest rozma-
wiać - nieocenionym źródłem informacji są pracownicy ga-
lerii sztuki, kolekcjonerzy oraz konsultanci rynkowi, którzy 

dość chętnie rozmawiają o  swojej pracy i zamiłowaniu 
do przedmiotów kolekcjonerskich. Dlatego też od tego 
typu ludzi – którzy są przede wszystkim praktykami – w ła-
twy sposób możemy dowiedzieć się o wielu przydatnych 
umiejętnościach i poznać tajniki kolekcjonerskiej sztuki.
Po pierwsze – nauczmy się czytać. Nie bez przyczyny w 
artystycznych portfolio, katalogach wystawowych oraz ka-

talogach aukcyjnych udostępniane są biografie artystycz-
ne. Są one bardzo ważnym 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 wła-
śnie w taki sposób, by wszystkie, wypunktowane powyżej 
informacje zostały skrótowo zawart. Czasami pomijany 
jest w nich wiek (rok urodzenia) artysty, który z punktu wi-
dzenia inwestycyjnego i kolekcjonerskiego jest stosunkowo 
ważny. Posiadając wiedzę na temat wieku danego artysty 
jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić przebieg jego do-
tychczasowej kariery artystycznej. Daje nam to możliwość 
upewnienia się, że artysta dobrze rokuje, a jego kariera 
prawidłowo się rozwija.
Również edukacja jest tu ważna, ponieważ w wielu przy-
padkach 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 aktyw-
ny już w czasie studiów, co świadczy o jego pracowitości 
i zaangażowaniu. Świadectwem aktywności artysty są 

również zdobyte nagrody. Oczywiście nie każda nagroda 
powinna mieć dla nas znaczenie – powszechnie uznaje 
się, że najbardziej liczącymi się nagrodami w świecie sztu-
ki 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 
artystycznej.
Przyglądając się biografii artystycznej należy zwrócić 
uwagę  także na listę wystaw – indywidualnych i zbioro-
wych. Nie ulegajmy jednak złudzeniom – chodzi o ich 
jakość, a nie ilość. Dlatego też w celu zweryfikowania czy 
nasz twórca miał już do czynienia z poważnymi instytu-

cjami ekspozycyjnymi zaleca się uważnie prześledzić 
miejsca, w których wystawiał. 
Reputacja artystów w dużej mierze zależy od miejsca i 
czasu, w którym żyli lub żyją oraz roli, jaką artysta od-
grywał na ówczesnej scenie artystycznej. Czy artysta ten 
należał do jakiegoś ruchu artystycznego? Czy był istotną 
postacią w świecie sztuki? Czy istnieją teksty krytyczne na 
temat jego działań artystycznych? Z jakimi miejscami był 
związany? Co na temat jego sztuki uważają krytycy? Czy 
nadal jest popularny? Czy jego sztuka wywierała wpływ 
na modę, reklamę 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 

Posiadając wiedzę na temat 

wieku danego artysty jesteśmy 

w stanie ocenić przebieg 

jego dotychczasowej kariery 
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go krytyka musimy przeprowadzić małe dochodzenie. 
Dużo informacji o danym artyście można znaleźć w Inter-
necie – zarówno odnośnie jego reputacji, jak i wartości 
rynkowej jego prac. Oczywiście w dobie współczesnej 
komputeryzacji, obecność w internecie wydaje się 
niezbędna, lecz w dalszym ciągu wielu artystów uważa, 
że niekonieczna. Poza tym, wirtualny profil artysty nigdy 
nie zastąpi wiedzy zdobytej za pośrednictwem rozmów 
z krytykami oraz pracownikami instytucji. Dobrze także 
sprawdzić, czy wybrany przez nas artysta obecny jest na 
targach sztuki, w renomowanych galeriach oraz innych 
wydarzeniach. Należy zastanowić się na ile 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 jego 
nazwisko występuję w magazynach o sztuce, w publika-
cjach historycznych ? Czy prace znajdują się  kolekcjach 
prywatnych i muzealnych? Wszystko to wpływa na prestiż, 
który następnie pośrednio warunkuje wartość prac artysty. 
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. W przypadku nabywania 
prac artystów żyjących ryzyko nabycia pracy fałszywej 

jest minimalne, jednak zaleca się kupowanie prac z 
dokumentem potwierdzającym ich autentyczność. Należy 
pamiętać, że tego typu dokument jest formą karty gwa-
rancyjnej, która potwierdza realną wartość danej pracy. 
W przypadku dzieł starszych często zdarza się, że nie 
można potwierdzić autentyczności. W takim przypadku 
powinniśmy być wyczuleni na opis obiektu. W galeriach 
i 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 zo-
stanie otwarta, gdyż podlega ona nieco innym mechani-
zmom niż określenie wartości prac starszych. W przy-
padku dzieł artystów już nieżyjących przy wycenie musi 
być potwierdzona autentyczność dzieła: poświadczona 
dokumentem pochodzącym od rzeczoznawcy. Raport po-
winien zawierać informacje określające stan zachowania 
dzieła, włączając w to także opis wszelkich uszkodzeń 
i odkształceń. Informacje te mają realne przełożenie na 
ostateczną wartość danej pracy.  Dobrze jest więc przyj-
rzeć się zarówno samej dokumentacji interesującego nas 
obiektu, jak i też samej pracy.
Co jeśli wybrane przez nas dzieło nie jest unikatem? Kwe-
stia oryginalności oraz unikalności dla każdego kolekcjo-
nera jest bardzo ważna. Istnieją jednak techniki artystycz-
ne, które z założenia pozwalają na wykonanie wielu 
egzemplarzy pracy, 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 pra-
ce muszą być wykonywane w sztywno określonym, limito-
wanym 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 uży-
wa się m.in. brązu, który daje artyście możliwość powie-
lania 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 

Zaleca się kupowanie prac

 z dokumentem potwierdzającym 

ich autentyczność

różnorodne fundacje rzeźb wielkich mistrzów. Są to tak 
zwane recent editions, a więc prace odlane po śmierci 
danego artysty, które są autoryzowane przez właściciela 
lub fundację. Tego typu obiekty są zdecydowanie tańsze 
i pod względem wartości nie mogą równać się z obiek-
tami, które zostały wykonane w czasie życia danego 
artysty. Każdorazowo rzeźba taka powinna być opatrzo-
na dodatkowo stemplem danej fundacji oraz oczywiście 
posiadać certyfikat autentyczności. Nie należy zapominać 
także, że wartość rzeźby w dużej mierze uzależniona 
jest materiału z którego została wykonana, jak i też od 
kolejności w serii – stąd też rzeźby nienumerowane mogą 
być zdecydowanie tańsze. Brak numeru, znaku autorskie-
go i daty powstania może wzbudzić nasze podejrzenia 
– chyba, że praca została wykonana jako unikat.

Kama Wróbel
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PROWENIENCJA DZIEŁA SZTUKI 
– JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ

Rynek sztuki z każdym rokiem nieustannie się rozwija. 
Zwiększa się liczba kolekcjonerów oraz rosną ceny, z 
czym związek ma również rosnąca liczba fałszerstw. 
Każdy świadomy kolekcjoner przed zakupem powinien 
zapoznać się uważnie z proweniencją dzieła sztuki.
Termin „proweniencja” oznacza historię danego dzieła, 
od momentu powstania aż do chwili obecnej. Ma to 
ogromne znaczenie dla ustanowienia i potwierdzenia 
autentyczności dzieła. Dobra proweniencja zawsze zwięk-
sza wartość aukcyjną oraz atrakcyjność dzieła sztuki dla 
potencjalnego inwestora.
Proweniencja może występować w różnych formach. Do 
najważniejszych z nich należą:
1. Podpisane zaświadczenie lub oświadczenie o auten-
tyczności dzieła sztuki od uprawnionej instytucji władzy 
lub eksperta w dziedzinie sztuki;
2. Hologram, naklejka lub stempel galerii albo wystawy 
na dziele sztuki;
3. Oryginalny paragon - potwierdzenie sprzedaży;
4. Potwierdzenie (werbalne lub na piśmie) od artysty;
5. Ocena wydana przez uprawnioną instytucję lub przez 
eksperta w dziedzinie sztuki;
6. Nazwiska poprzednich właścicieli;
7. Pisemna dokumentacja uznanych ekspertów lub upraw-
nionych instytucji dotycząca dzieła sztuki;
8. Wzmianki lub ilustracje dzieła sztuki w książkach lub 
katalogach wystaw;
9. Artykuły w gazetach lub czasopismach, opisujące lub 
ilustrujące dzieło sztuki;
10. Informacje od specjalisty, znającego twórczość dane-
go artysty;
Idealna historia dzieła dokumentuje nazwiska wszystkich 
poprzednich właścicieli oraz dokładny okres czasu, kiedy 
dzieło przebywało w danej kolekcji. Jeśli praca została 

otrzymana w spadku lub jako darowizna, zakupiona na 
aukcji lub w galerii, znajdowała się w muzeum, uczestni-
czyła w wystawach, to dla proweniencji bardzo ważne 
są dokumenty, które będą to potwierdzać. Niestety w 
przypadku większości dzieł trudno o dokładną ich historię.
Nabywając dzieło sztuki należy skontaktować się ze 
sprzedawcą i poprosić o całą możliwą dokumentację i 
informacje odnośnie dzieła sztuki. Jeśli sprzedający opo-
wiada o dobrej proweniencji, ale odmawia pokazania 
potrzebnych dokumentów, warto poddać w wątpliwość 

jego wiarygodność i odmówić zakupu.
Trzeba pamiętać, że proweniencja opiera się tylko na 
faktach, nie na przypuszczeniach. Oświadczenie, że 
dzieło sztuki „wygląda podobnie” do innych dzieł danego 
artysty może być uznane za element proweniencji, tylko 
w przypadku, gdy pochodzi od bardzo wpływowego 
eksperta i jest udokumentowane. Nawet podpisana ręcz-
nie ocena dzieła sztuki nie stanowi ważnego składnika 
proweniencji, o ile nie została wykonana przez szanowa-
nego eksperta lub instytucję, badającą twórczość danego 
artysty.

We wszystkich dokumentach, należących do proweniencji, 
obowiązkowo musi być wspomniane to dzieło sztuki, które 
zamierzacie kupić. Im pełniejszy opis, tym lepiej. Powinny 
znaleźć się tam: tytuł dzieła, nazwisko autora (jeśli jest 
znany), data powstania (jeśli jest znana) oraz informacje 
nt. istotnych szczegółów dzieła. Dokumenty, które nie 
wskazują konkretnego dzieła sztuki w swojej treści, nie 
mogą stanowić części jego proweniencji.
Fotokopie listów, świadectw i innych dokumentów nie są 
uważane za formy proweniencji (chyba, że oryginały 
znajdują się w znanej lokalizacji i mogą być dostępne 
oraz sprawdzone). Dokumentacja musi być podpisana 
ręcznie lub ręcznie stemplowana, nawet jeśli dokument był 
drukowany, a nie pisany odręcznie. Wszystkie podpisy 
na dokumentacji muszą być identyfikowalne, a dane do 
wszystkich sygnatariuszy muszą być zawarte gdzieś w 
proweniencji.
Wszystkie oświadczenia sprzedającego powinny zostać 
zweryfikowane. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić, 

że poprzedni posiadacze obrazu faktycznie istnieją - np. 
kontaktując się bezpośrednio z rodziną poprzednich 
kupców. Analogicznie można poznać pełne nazwy oraz 
informacje kontaktowe do wszystkich galerii i domów 
aukcyjnych, które wcześniej eksponowały lub sprzedawały 
dzieło. Jeśli te instytucje nadal funkcjonują, nie zaszkodzi 
skontaktować się z nimi w celu potwierdzenia informacji 
podanych przez sprzedającego.
W razie dużej ilości pytań odnośnie proweniencji dzieła 
sztuki, warto dodatkowo skontaktować się z niezależnym 
ekspertem, rzeczoznawcą, konsultantem, marszandem. 
Warto dołożyć wszelkich starań, aby sprawdzić prowe-
niencję przed licytacją, ponieważ po zakupie będzie już 
na to za późno.

Ganna Melnyk

Nabywając dzieło sztuki, należy 

skontaktować się ze sprzedawcą, 

aby przedstawił całą możliwą 

dokumentację i informacje

 odnośnie dzieła sztuki
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KUPOWANIE I SPRZEDAŻ 
SZTUKI PRZEZ INTERNET

Francuski portal Artprice.com jest jednym z liderów na interne-
towym rynku sztuki, gdyż skupia wokół siebie ponad 500 tys. 
artystów i 4,500 domów aukcyjnych. Rejestracja i zamiesz-
czanie prac na elektronicznej aukcji Artprice jest proste i 
darmowe. Artprice pobiera od 5 do 9 % kwoty pieniężnej od 
każdej sprzedaży. Aukcja jest łatwa w prowadzeniu - sami 
ustawiamy szczegóły oferty, takie jak cena wywoławcza, 
data, warunki transportu, itp. Specjaliści portalu polecają 
zamieszczać nie tylko jedno ogólne zdjęcie, ale też zdjęcie 
tyłu obrazu, sygnatury i innych ważnych szczegółów. Można 
również dołączyć zdjęcie certyfikatu dzieła lub inne doku-
menty proweniencji. Aby w pełni skorzystać z oferty aukcyj-
nej, Artprice proponuje za 199 dolarów rocznie skorzystać 
z tzw. „Artprice Store” – interaktywnej internetowej galerii, 
która ułatwia zarządzanie aukcjami. Pozwala to wystawiać 
przez 1 rok nieograniczoną ilość przedmiotów, modyfikować 
swoje ogłoszenia, odwołać je lub wznawiać wedle potrzeby. 
Zaawansowani użytkownicy mogą też za dodatkowe 193 
dolary rocznie otrzymać dostęp do cen aukcyjnych. Niewąt-
pliwie pomaga to określić wartość rynkową dzieła, porów-
nując prace z innymi podobnymi przedmiotami, które zostały 
wystawione na portalu. Kolekcjonerzy zaś mogą skusić się na 
nabycie usługi Artpricing, dzięki której specjaliści Artprice w 
przeciągu 72h ocenią szacowany zakres cen na dane dzieło 
w dniu zamówienia.

1. ARTPRICE.COM

Dawno minęły czasy, kiedy sprzedać lub kupić dzieło sztuki można było tylko w przestrzeni galerii bądź domu aukcyjnego. 
Dziś artyści i dealerzy coraz częściej zaczynają korzystać z internetowych aukcji, które pozwalają sprzedawać dzieła 
sztuki kolekcjonerom na całym świecie. Oto opis zasad działania pięciu najpopularniejszych obecnie portali aukcyjnych.

Słynny portal LiveAuctioneers.com zapewnia bezprecedenso-
wy poziom dostępu do setek aukcji na całym świecie. Aukcje 
prowadzone są na bieżąco jednocześnie w aż 47 krajach 
– informacje błyskawicznie tłumaczone zostają na inne języki 
oraz obcą walutę. Wszystkie licytacje odbywają się poprzez 
sieć strzeżoną (SBN), która przechowuje oferty. Rejestracja 
jest płatna i dostępna w dwóch wersjach. LiveAuctioneers nie 
jest najlepszą opcją dla artystów, ale idealnie się sprawdza 
dla dealerów, galerzystów lub domów aukcyjnych, które chcą 
sprzedawać sztukę on-line.

2. LIVEAUCTIONEERS.COM

Serwis Artprice.com

Serwis Liveauctioneers.com

Założony w 1995 roku portal eBay jest obecnie największym 
serwisem aukcji internetowych na świecie. Parę lat temu eBay 
stworzył specjalną sekcję pt. „Sztuka”. Codziennie na eBay 
pojawia się kilka milionów przedmiotów na sprzedaż, więc 
dla skutecznego korzystania z tego serwisu niezbędne są 
szczegółowy opis dzieła oraz dołączenie pracy do ściśle 
wyznaczonej kategorii i podkategorii. Opis powinien być zro-
zumiały, kompletny i dobrze przedstawiać to, co sprzedajesz. 
Na eBay dzieło sztuki można wystawić na aukcję, która trwa 
1, 3, 5, 7 lub 10 dni. Początkowo serwis nie pobierał opłat 
ani prowizji za świadczone usługi, dzięki czemu szybko stał 
się drugim portalem aukcyjnym w Polsce. Po wprowadzeniu 
opłat w 2008 roku popularność eBay nieco spadła, chociaż 
nadal pozostaje on wśród najczęściej odwiedzanych serwi-
sów aukcyjnych. Obecnie prowizja za sprzedany przedmiot 
na eBay wynosi 2,5 %. Zaletą portalu jest jego wypracowany 
przez lata bardzo skuteczny i prosty system zarządzania. 
Oprócz tradycyjnych opcji sprawdzania przebiegu sprze-
daży, strona pozwala stale obserwować interesujące nas 
przedmioty oraz ulubionych sprzedawców.

2. EBAY ART

Serwis Ebay.com
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Założony w 1989 roku portal Artnet.com jako jeden z pierw-
szych zaczął przeprowadzać aukcje internetowe poświęcone 
sztuce. Obecnie Artnet angażuje się we wszystkie aspekty 
rynku sztuki, w tym kładzie duży nacisk na analitykę sprze-
daży dzieł sztuki. Aby stać się zatwierdzonym sprzedawcą, 
należy zarejestrować swoje konto na portalu i złożyć wnio-
sek, który będzie sprawdzony i zaakceptowany przez zespół 
specjalistów Artnet’u. Pracownicy Artnet zapewniają również 
szerokie doradztwo oraz oferują wsparcie marketingowe. 
Ogólnie system działania Artnet jest dość podobny do wyżej 
wymienianego portalu Artprice, aczkolwiek jest droższy i 
pobierane prowizje są dość wysokie. Przykładowo za dzieło 
sprzedane poniżej 2 tys. dolarów serwis pobiera prowizję w 
wysokości 15 %.

4. ARTNET.COM

Serwis Artnet.com

Świetną opcją dla indywidualnej sprzedaży dzieł w inter-
necie może być Saatchiart.com, uruchomiony w 2006 roku 
przez Saatchi Gallery w Londynie. Jest to globalna platforma 
dla współczesnych artystów, którzy chcą wystawiać, sprzeda-
wać i promować swoją sztukę w sieci. Obecnie na Saatchia-
rt.com zarejestrowani są artyści z ponad 100 krajów. Bardzo 
duży nacisk portal kładzie na stwierdzanie autentyczności 
zarówno dzieła, jak i sprzedawcy, więc obowiązkowym ele-
mentem podczas rejestracji jest dołączenie skanu dokumentu, 
stwierdzającego tożsamość. Gorąco doradzają również, aby 
używać swojego prawdziwego imienia i dodać odpowiednie 
słowa kluczowe do zdjęć, aby zmaksymalizować możliwości 
wyszukiwania artysty. Na Saatchiart nie ma żadnych opłat 
członkowskich, ale portal pobiera prowizję 30% od końcowej 
ceny sprzedaży oryginalnego dzieła sztuki.

5. SAATCHIART.COM

Serwis Saatchiart.com

Oprócz przedstawionych wyżej, istnieje też ogromna liczba innych aukcji internetowych, w których można brać udział. Jednakże tym, 
którzy dopiero zapoznają się z opcją internetowej sprzedaży dzieł, polecamy zachować ostrożność. Na początek warto spróbo-
wać sprzedać, bądź kupić jedno stosunkowo niedrogie dzieło sztuki, aby przyzwyczaić się do procedury przetargowej. Należy 
również upewnić się, że zasady działania i sposób uregulowania płatności wybranej aukcji on-line są dla nas zrozumiałe i dostępne.
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Artist Management
Profesjonalna promocja artysty indywidualnego

Artist Management to program wszechstronnego 
wsparcia managerskiego dla artystów, przygoto-
wany przez Media&Work Agencję Komunikacji 
Medialnej. Wieloletnia działalność na rzecz 
promocji kultury – współpraca z czołowymi insty-
tucjami kultury w Polsce oraz działalność wydaw-
nicza na potrzeby rynku sztuki – pozwoliły po-
łączyć nam potrzeby i aspiracje indywidualnych 
twórców z ich artystycznym oraz komercyjnym 
sukcesem.

Dowiedz się więcej na:
www.media-work.pl/promocja-artystow
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