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Maria Korzeniowska – Marciniak1
Wy˝sza Szko∏a Logistyki w Poznaniu

Pakowanie, transport i magazynowanie
dzie∏ sztuki (cz. 1)2
Transport i pakowanie.
Nigdy wczeÊniej pakowanie, transport i magazynowanie dzie∏ sztuki nie
przysparza∏y tylu problemów i nie stanowi∏y takiego wyzwania dla firm przewozowych, jak obecnie. Wynika to
z kilku przyczyn. Jednà z nich jest to,
˝e po II wojnie Êwiatowej nastàpi∏
wzrost obrotów na rynku dzie∏ sztuki
na niespotykanà wczeÊniej skal´ i zwiàzany z tym rozwój rynku. Wzros∏o zainteresowanie nabywaniem dzie∏ sztuki nie tylko w celach kolekcjonerskich,
ale równie˝ inwestycyjnych, skoro stopa zwrotu z inwestycji w dzie∏a sztuki
porównywalna jest przynajmniej do
tej, dotyczàcej akcji, a niekiedy jà przewy˝sza.
Sytuacja ta doprowadzi∏a do wzrostu cen dzie∏ sztuki, szczególnie
w ostatnich dwudziestu latach. Tym
bardziej, ˝e poda˝ dzie∏ sztuki gwa∏townie kurczy si´ (co dotyczy g∏ównie
rynku starych mistrzów, impresjonistów, postimpresjonistów oraz klasyków wspó∏czesnoÊci) i w konsekwencji
do wzrostu liczby rekordów cenowych
we wszystkich obszarach rynku. To
z kolei wymusi∏o na uczestnikach rynku przywiàzywanie wi´kszej uwagi do
warunków i bezpieczeƒstwa transportu dzie∏ sztuki, by nie uszkodziç cennych obiektów. Steve Guttman, amerykaƒski kolekcjoner dawnych mebli angielskich i sztuki wspó∏czesnej wspomina, ˝e jeszcze trzydzieÊci lat temu
nie poÊwi´ca∏ wyborowi firmy przewozowej, bezpieczeƒstwu i warunkom
transportu dzie∏ sztuki tyle uwagi, ile
obecnie. By∏o to zwiàzane z tym, ˝e
owe trzydzieÊci lat temu dzie∏a sztuki
nie osiàga∏y takich cen na rynku, jak to

ma miejsce obecnie. Wielu prywatnych kolekcjonerów sàdzi∏o, podobnie
jak Guttman, ˝e wspomniane kwestie
powinny rozwa˝aç jedynie muzea, posiadajàce w swoich zbiorach wiele
cennych obiektów. Podaje on tak˝e, ˝e
w minionych czasach brakowa∏o firm
wyspecjalizowanych w transporcie
dzie∏ sztuki, co równie˝ t∏umaczyç
mo˝na ni˝szym, ni˝ obecnie, poziomem cen dzie∏ sztuki. Racine Berkow,
w∏aÊcicielka nowojorskiej firmy zajmujàcej si´ koordynacjà mi´dzynarodowej wysy∏ki dzie∏ sztuki, pyta wr´cz
uczestników rynku, jaki sens ma wydanie 50 tysi´cy USD na dzie∏o sztuki
i zaoszcz´dzenie kilku tysi´cy na w∏aÊciwym jego zabezpieczeniu podczas
transportu, skoro ju˝ w∏aÊciwe opakowanie dzie∏a sztuki samo w sobie stanowi jego najlepszà polis´ ubezpieczeniowà. Natomiast John Jacobs, prezes Artex Fine Art Services z Waszyngtonu D.C., jednej z najwi´kszych firm
spedycyjnych w Stanach Zjednoczonych, specjalizujàcej si´ w transporcie
dzie∏ sztuki przyznaje, ˝e jakkolwiek
nadal ich g∏ównym klientem sà muzea,
to jednak wzros∏o znaczenie prywatnych kolekcjonerów, do których kieruje on a˝ 30% swojej oferty, po tym jak
wzrós∏ Êredni poziom cen dzie∏ sztuki
w obrocie aukcyjnym i dealerskim.
Brak dba∏oÊci o warunki i bezpieczeƒstwo transportu dzie∏ sztuki
w przesz∏oÊci spowodowa∏o, ˝e wiele
obiektów uleg∏o zniszczeniu, cz´sto
bezpowrotnie. Wspomniany Steve
Guttman podaje, ˝e transport obrazu
Emmanuela Flipo zleci∏ kilkadziesiàt
lat temu przypadkowej firmie przewozowej, która transportowa∏a go drogà
morskà w niewystarczajàco zabezpie-

czonych kontenerach, co spowodowa∏o przedostanie si´ wody morskiej do
wn´trza kontenera i zawilgocenie obrazu, a w konsekwencji odspojenie poszczególnych warstw obrazu i trudne
do usuni´cia uszkodzenia. S. Guttman
przyznaje, ˝e by∏a to trudna lekcja i ˝e
odtàd uwa˝niej weryfikuje firmy transportowe i magazynowe. Chocia˝ nie
eliminuje to ca∏kowicie ryzyka i „zawsze mo˝e pojawiç jakiÊ problem”,
dodaje.
Po drugie: na rynku dzie∏ sztuki
obok dotychczasowych nabywców ze
Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu pojawili
si´ tak zwani nowi gracze, czyli kupcy
z Chin, Indii oraz nabywcy rekrutujàcy
si´ spoÊród oligarchów rosyjskich. To
spowodowa∏o, ˝e przemieszczanie
dzie∏ sztuki na trasie Europa – Stany
Zjednoczone lub odwrotnie, to nie jedyny kierunek transportu dzie∏ sztuki.
Na aukcjach organizowanych w Londynie i Nowym Jorku wspomniani kupcy
nabywajà dawnà sztuk´ chiƒskà, indyjskà, w tym g∏ównie porcelan´, obiekty
archeologiczne oraz obrazy dziewi´tnastowiecznych malarzy rosyjskich,
ikony i wyroby rzemios∏a artystycznego (zw∏aszcza z okresu Rosji carskiej,
w tym wyroby ze znakomitej pracowni
z∏otniczej Fabergé). Wszystkie one wymagajà zachowania szczególnych
Êrodków ostro˝noÊci w transporcie,
utrzymywania odpowiednich warunków klimatycznych i spe∏nienia najwy˝szych standardów bezpieczeƒstwa. Z drugiej strony, wzros∏o zainteresowanie wspó∏czesnà sztukà chiƒskà
i indyjskà zg∏aszane przez kolekcjonerów amerykaƒskich i zachodnioeuropejskich, co równie˝ wymusza trans-

1 Dr M. Korzeniowska – Marciniak jest autorkà ksià˝ki: „Mi´dzynarodowy rynek dzie∏ sztuki” (wydanej przez TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2001), kilkudziesi´ciu artyku∏ów poÊwi´conych rynkowi dzie∏ sztuki, publikowanych m.in. na ∏amach periodyków bran˝owych („Art&Business”, „Gazeta Antykwaryczna”), gazet („Rzeczpospolita”). Prowadzi ponadto wyk∏ady autorskie (na studiach magisterskich i podyplomowych) poÊwi´cone rynkowi dzie∏ sztuki na
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (przyp. red.).
2 Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
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port dzie∏ sztuki pomi´dzy kontynentami na niespotykanà wczeÊniej skal´.
Po trzecie: firmy aukcyjne, szczególnie te najwi´ksze: Sotheby’s, Christie’s, Philips, posiadajà od kilkunastu
do kilkudziesi´ciu swoich filii i biur reprezentacyjnych na ca∏ym Êwiecie.
Pierwsza z nich posiada 20 zagranicznych filii na czterech kontynentach i a˝
75 biur reprezentacyjnych na ca∏ym
Êwiecie. Sytuacja ta wymusza na w∏aÊcicielach domów aukcyjnych i organizatorach aukcji opanowanie trudnej
sztuki transportowania dzie∏ sztuki do
perfekcji i stale lepszego rozwiàzywania narastajàcych problemów logistycznych, skoro organizujà one licytacje
i dokonujà sprzeda˝y obiektów na ca∏ym niemal Êwiecie. Podobnie sytuacja
przedstawia si´ w przypadku imprez
targowych (takich jak Tefaf w Maastricht, Art Cologne, Fiac w Pary˝u
i przede wszystkim Art Basel w Bazyleii i Miami), prze˝ywajàcych niespotykany wczeÊniej rozwój, czego dowodem
jest wzrost liczby wystawców i prezentowanych obiektów. To powoduje, ˝e
transport dzie∏ sztuki na du˝e odleg∏oÊci nie stanowi ju˝ zagadnienia marginalnego. Podobnie rozwój internetowej sprzeda˝y dzie∏ sztuki (organizowanie aukcje on-line oraz live), w ramach której obrotowi podlegajà dzie∏a
sztuki pochodzàce z niemal wszystkich
zakàtków Êwiata, stawia wyzwania firmom logistycznym.
Ponadto, obok koniecznoÊci odpowiedniego zabezpieczenia dzie∏ sztuki
i zapewnienia im optymalnych warunków klimatycznych (wilgotnoÊci i temperatury powietrza) podczas transportu, pojawia si´ kolejna, niezwykle wa˝na kwestia, dotyczàca dotarcia dzie∏
sztuki do miejsca ich przeznaczenia na
okreÊlony czas. Jest to zwiàzane z tym,
˝e obiekty przeznaczone na licytacj´
na aukcji tradycyjnej, tak zwanej
„m∏otkowej”, nale˝y wystawiç w danym dniu i o okreÊlonej godzinie lub
– w przypadku imprez targowych – zaprezentowaç je na targach, w ustalonym terminie. Stanowi to zatem kolejne wyzwanie dla firm logistycznych.
Tym bardziej, ˝e obiekty na aukcjach
i targach pochodzà z ró˝nych, niekiedy
niezwykle oddalonych miejsc na kuli
ziemskiej. Warszawska galeria Raster
wspomina mi´dzy innymi sytuacj´,
która mia∏a miejsce na targach Art Basel w Miami, kiedy cz´Êç obiektów

przygotowanych przez galeri´ do prezentacji na wspomnianej imprezie wystawienniczej, dotar∏a z pewnym opóênieniem. Bioràc jednak pod uwag´ wysokie koszty transportu, ubezpieczenia
dzie∏ sztuki oraz wysokoÊç op∏at zwiàzanych z wynajmem stoiska targowego, a tak˝e trud zwiàzany z przygotowaniem spójnej w zamyÊle ich prezentacji na targach, opóênienie w dostarczeniu na nie dzie∏ sztuki stanowi powa˝nà strat´ finansowà dla galerii. Pragnie ona bowiem nie tylko zaprezentowaç prace i dorobek artystów z nià
zwiàzanych oraz profil swojej dzia∏alnoÊci, ale przede wszystkim sprzedaç
dzie∏a sztuki wystawiane na targach
i nawiàzaç obiecujàce kontakty.
Margery Gordon, autorka felietonów
poÊwi´conych rynkowi dzie∏ sztuki
i tematyce zwiàzanej z ich transportem
podkreÊla, ˝e dzie∏a sztuki sà najbardziej podatne na uszkodzenia w∏aÊnie
podczas ich transportu. Natomiast Robert Noortman, zajmujàcy si´ obrotem
dzie∏ami sztuki w Maastricht przyznaje, ˝e najcenniejsze obiekty przechowuje w dwóch rodzajach skrzyƒ. Zewn´trzna jest zaopatrzona w specjalny
czujnik, ka˝dorazowo alarmujàcy o naruszeniu bàdê przemieszczeniu danej
przesy∏ki. Gdy znajdzie on dowód na
to, ˝e z przesy∏kà nie obchodzono si´
nale˝ycie, otwiera jà (zawsze w asyÊcie
konserwatora zabytków i przedstawiciela firmy kurierskiej), by uniknàç pope∏nienia dalszych b∏´dów wzgl´dem
dzie∏a sztuki oraz ewentualnych niepo-

rozumieƒ ze wspomnianà firmà. Nigdy
jednak nie czyni tego od razu po otrzymaniu przesy∏ki, lecz odczekuje zawsze kilka dni tak, by dzie∏o sztuki
„mia∏o” czas na „przyzwyczajenie si´”
do nowych warunków.
W czasach, gdy nie istnia∏y firmy spedycyjne specjalizujàce si´ w przewozie
dzie∏ sztuki i gdy nie dysponowano tak
rozleg∏à wiedzà na temat w∏aÊciwego
obchodzenia si´ z zabytkami, jak obecnie, wiadomo by∏o, ˝e przy ich transporcie niezwykle istotne jest zapewnienie im czasu na przystosowanie si´
do nowych warunków klimatycznych.
Dlatego przemieszczajàc dzie∏o sztuki
z pomieszczeƒ zimniejszych do cieplejszych lub wnoszàc je z zewnàtrz do
nagrzanych pomieszczeƒ, pozostawiano je na kilka godzin w sieni domów,
by gwa∏townie nie zmieniç im warunków termicznych. Jest to zwiàzane
z tym, ˝e struktura podobrazia, którym
mo˝e byç p∏ótno, drewno, metal, koÊç
s∏oniowa, papier lub tektura, ró˝nie reaguje (kurczeniem lub rozszerzaniem
w∏ókien) na zmiany temperatury. Podobnie zachowujà si´ pozosta∏e warstwy obrazu, czyli grunt, w∏aÊciwa warstwa malarska, laserunek i werniks,
które reagowaç mogà odmiennie na
zmian´ warunków klimatycznych.
W efekcie prowadziç to mo˝e do ∏uszczenia si´ i odspojeƒ poszczególnych
warstw obrazu. Sytuacja przedstawia
si´ podobnie w przypadku mebli. Ich
drewniana konstrukcja, wykonana
z mniej cennych gatunków drewna, po-

Damien Hirst: The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, 1991.Tiger
shark, glass, steel, 5% formaldehyde solution. 213 x 518 x 213 cm. Charles Saatchi
èród∏o: http://www.artchive.com/artchive/h/hirst/hirst_impossibility.jpg.html

InterCadr Sp. z o.o. poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Zaopatrzeniowiec
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/16/10242354.htm
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Sandy Skoglund, Shimmering Madness,
1998, Jelly beans, wood, plastic, metal,
motorsMuseum purchase. 2001.34, ©
1998 Sandy Skoglund
èród∏o: http://www.daytonartinstitute.org/
collection/photo_detail2.html

kryta jest cenniejszà warstwà okleiny,
czyli forniru, niekiedy intarsjowanà
(wykonanie wzoru polega na po∏àczenia ró˝nych gatunków drewna) lub inkrustowanà (wzór na powierzchni mebla uzyskuje si´ z po∏àczenia elementów drewnianych z elementami nie
drewnianymi takimi, jak macica per∏owa, metale, szylkret etc.). Struktura
mebla, fornir, a szczególnie po∏àczenia
ró˝nych gatunków drewna lub drewna
i w/w elementów nie drewnianych,
w ró˝ny sposób reagujà na zmiany warunków klimatycznych. Prowadziç to
mo˝e, podobnie jak w przypadku obrazów, do tworzenia si´ p´cherzy i odspojeƒ na powierzchni mebla i w konsekwencji do odprysków.
W ka˝dej z przedstawionych sytuacji wymagane b´dzie poddanie danego obiektu kosztownym zabiegom
konserwatorskim, które ponadto
w mniejszym lub wi´kszym stopniu

Katarzyna Kozyra: Piramida zwierzàt.
èród∏o: http://csw.art.pl/new/2003/paszpo
rty.html
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naruszà pierwotnà jego struktur´.
Prowadziç to mo˝e do obni˝enia wartoÊci artystycznej i rynkowej danego
dzie∏a sztuki. Nie od dzisiaj wiadomo,
˝e zabiegi konserwatorskie, prowadzone nawet zgodnie z wczeÊniej
przygotowanym i zaakceptowanym
planem, nie mogà stanowiç ingerencji
w struktur´ danego obiektu, przekraczajàcà 30%, 40% ca∏kowitej jego powierzchni. Gdyby jednak zakres
wspomnianej ingerencji by∏ wi´kszy,
spowoduje to obni˝enie jego wartoÊci artystycznej i rynkowej, niekiedy
w takim stopniu, ˝e obiekt mo˝e si´
znaleêç poza zainteresowaniem muzeów i powa˝nych kolekcjonerów.
Wybitny znawca tematu, prof. Bohdan Marconi (kierownik pracowni
konserwatorskiej Muzeum Narodowego w Warszawie w okresie przed
i po II wojnie Êwiatowej) twierdzi∏, ˝e
„(…)pomijajàc takie spustoszenia
w naszym dorobku artystycznym, jakie uczyni∏a ostania wojna, zniszczenia spowodowane normalnym starzeniem si´ obrazów, przechowywanych
nawet przez d∏u˝szy okres w warunkach niezbyt korzystnych, sà znikome
w stosunku do zniszczeƒ, które nastàpi∏y wskutek z∏ej restauracji”. Stàd
tak ogromne znaczenia dla danego
obiektu, jego wartoÊci artystycznej
i rynkowej ma w∏aÊciwy jego transport i magazynowanie, które pozwolà
uniknàç ewentualnych prac konserwatorskich i pozostawiç jego struktur´ nienaruszonà.
Skoro zatem transport dzie∏ sztuki,
zmiany warunków klimatycznych,
szczególnie przy zmianie stref klimatycznych, wymaga zachowania najwy˝szych standardów bezpieczeƒstwa
i dba∏oÊci, nie dziwi fakt wysy∏ania
specjalnych kurierów przez firmy spedycyjne, muzea i dealerów. Sprawujà
oni osobistà kontrol´ nad przebiegiem
ca∏ego procesu transportu cennych
obiektów, by zapewniç im optymalne
warunki. Natomiast firma U.S. ART
Company z siedzibà w Bostonie opracowa∏a system kodów, które umo˝liwiajà Êledzenie losów dzie∏ sztuki
w transporcie. Pozwala to równie˝
ustaliç miejsce i ewentualny moment
ich uszkodzenia, gdyby obchodzono
si´ z nim niew∏aÊciwie; co wa˝niejsze,
pozwala ustaliç miejsce ewentualnego
ich zagini´cia lub kradzie˝y, gdyby takie nastàpi∏y.

Zresztà kwestia ewentualnej kradzie˝y i zagini´cia dzie∏ sztuki podczas ich transportu to kolejny wa˝ny
temat w powy˝szym kontekÊcie.
W tym miejscu nale˝y wspomnieç, ˝e
firmy spedycyjne, aby tego uniknàç,
transportujà najcenniejsze obiekty
z danej kolekcji ró˝nymi Êrodkami
transportu, niekiedy nawet w ró˝nym
terminie, zawsze jednak pod czujnà
ochronà. Zainteresowane strony, ustalajàc dok∏adny plan i termin ich przewozu, sà zobligowane do utrzymywania go w Êcis∏ej tajemnicy tak, by znane by∏y one jedynie im. Pozwala to
uniknàç ewentualnych kradzie˝y dzie∏
sztuki, ale równie˝ pozwala przeprowadziç ca∏y niekiedy niezwykle skomplikowany proces ich transportu bez
zb´dnego zamieszania i rozg∏osu wywo∏anego udzia∏em mediów.
Kolejnà przyczynà, dla której transport i pakowanie dzie∏ sztuki nabiera
obecnie szczególnego znaczenia i wymaga specjalistycznej wiedzy, jak i zachowania wyjàtkowych Êrodków
ostro˝noÊci, sà instalacje artystyczne,
które w przeciwieƒstwie do standardowych dzie∏ sztuki nastr´czajà wielu
problemów firmom spedycyjnym.
Dzieje si´ to g∏ównie z uwagi na ich
konstrukcj´ przestrzennà, niekiedy
niezwykle skomplikowanà, rozmiary,
wag´, ale przede wszystkim niekonwencjonalne materia∏y, z których sà
wykonane. Margery Gordon podaje
przyk∏ady dzie∏ sztuki, które stanowi∏y
w pakowaniu i transporcie niema∏y
problem dla ich nabywców, galerii,
muzeów, ale tak˝e dla firm spedycyjnych. Chodzi mianowicie o takie dzie∏a jak: zwierz´ta Damiena Hirsta zanurzone w formaldechydzie, rzeêby Antony Gormley’a (w tym jego dzie∏o
o nazwie Ball Bearing Sculpture), rzeêby
Sarah Sze, rzeêby Sandy Skoglund, instalacje Jima Hodges’a i wiele innych.
Mo˝na do tej listy dodaç równie˝ prace polskich artystów takich, jak Magdalena Abakanowicz, która tworzy instalacje sk∏adajàce si´ z wielu niezale˝nych elementów – rzeêb, instalacje
Katarzyny Kozyry (na przyk∏ad sk∏adajàca si´ ze spreparowanych zwierzàt
umieszczonych jedno na drugim) i prace wielu innych artystów wspó∏czesnych, które nastr´czajà w transporcie
nie mniej problemów, ni˝ dzie∏a dawnych mistrzów. Nie tylko jednak dzie∏a
D. Hirsta zanurzone w formaldechy-

InterCadr Sp. z o.o. poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Planista Materia∏owy
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/16/10242455.htm
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dzie, z których najbardziej znany jest rekin z kolekcji Charlesa Saatchiego, ze zrozumia∏ych wzgl´dów
stanowià wyzwanie dla firm przewozowych i ubezpieczeniowych. Równie˝ wspomniana rzeêba A.
Gormley’a, wykonana w ca∏oÊci ze stalowych ∏o˝ysk, tylko gdzieniegdzie ze sobà zespawanych.
Pracownicy londyƒskiej galerii White Cube, asystenci Gormley’a oraz przedstawiciele firmy Momart mieli niema∏y problem z jej zapakowaniem,
tym bardziej, ˝e wa˝y ono 660 funtów, to jest oko∏o 297 kg. Gdy wspomnianà rzeêb´ umieszczono
p∏asko w luku samolotu, pojawi∏y si´ niebezpieczne
dla ca∏ej konstrukcji mikrop´kni´cia. Dlatego, jak
podaje M. Gordon, asystenci artysty opracowali niezwykle prosty i jednoczeÊnie skuteczny sposób jej
pakowania i transportu. Wokó∏ rzeêby rozpylili specjalnà piank´, która stanowi∏a dla niej mi´kkà wyÊció∏k´ podczas ca∏ego procesu przemieszczania
i uchroni∏a jà od dalszych p´kni´ç.
Graham Stewart, wspó∏za∏o˝yciel nowojorskiej
firmy Art Crating, opisuje jako koszmar proces pakowania rzeêb Sarah Sze, sk∏adajàcych si´ z wielu
drobnych, niezwykle delikatnych elementów, i porównuje go do próby spakowania sieci pajàka. Natomiast w celu przygotowania do transportu rzeêby Sandy Skoglund, wykonanej w ca∏oÊci z cukierków ˝elowych (jelly-bean), przedstawiajàcej postaç
ludzkà uj´tà w dynamicznej pozie, zbudowano we
wn´trzu skrzyni przewozowej ca∏y system specjalnych, drewnianych podpórek, na których oparte by∏y poszczególne partie rzeêby, szczególnie te wyra˝ajàce dynamiczny ruch, tym samym najbardziej
wysuni´te i nara˝one na najwi´ksze uszkodzenia.
Warto przy tej okazji wspomnieç równie˝ instalacj´
Jima Hodge’s, wykonanà z luster, której nawet niezwykle pieczo∏owite zapakowanie nie uchroni∏o
przed zniszczeniami. Nabywcy tego dzie∏a, kolekcjonerzy Jeanne i Michael Klein, przyznali, ˝e kupujàc instalacj´ myÊleli tylko o tym jak pi´knie wyglàdaç b´dzie ona w ich posiad∏oÊciach nad jeziorem
Austin lub w Sante Fe, zapominajàc o ma∏ych, wyboistych, wietrznych drogach. Rzeêb´ przed uszkodzeniem nie zabezpieczy∏o nawet wynaj´cie specjalistycznej firmy przewozowej i umieszczenie na
ka˝dej ze skrzyƒ znaków, majàcych wskazywaç na
zachowanie szczególnych Êrodków ostro˝noÊci
w transporcie.
Nie dziwi zatem praktyka ustalania z artystà
przez galeri´ White Cube lub Museum of Modern
Art z Nowego Jorku, dok∏adnych wskazówek dla firmy przewozowej, w jaki sposób nale˝y si´ obchodziç z niestandardowymi dzie∏ami sztuki. Wspomniana galeria posiada w∏asnà grup´ pracowników
(oko∏o 20 osób) doÊwiadczonych w pakowaniu niestandardowych dzie∏ sztuki. Jednak transport powierza wyspecjalizowanym firmom spedycyjnym.
Jest to praktyka rzadka, bowiem najcz´Êciej pakowaniem dzie∏ sztuki zajmujà si´ firmy transportowe, które czuwajà nad ca∏ym procesem transportu
i magazynowania, niekiedy równie˝ Êwiadczàc us∏uInterCadr Sp. z o.o. poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Material Planner
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/16/10242472.htm
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Magdalena Abakanowicz, Plecy, 1976.
èród∏o: http://www.wroclaw.ivc.pl/zabytki/muzea-muzeum-narodowe/polska-sztuka-wspolczesna-3.html

gi ubezpieczenia. Jako przyk∏ad podaç
mo˝na nowojorskà firm´ Crozier Fine
Arts, weterana – jak podkreÊla M. Gordon – w dziedzinie transportu dzie∏
sztuki, wspó∏pracujàcà z przedstawicielami bran˝y ubezpieczeniowej oraz
z American Association of Museum,
w celu wypracowania najlepszych
praktyk w zakresie metod transportu
dzie∏ sztuki. To równie˝ zapewnia
stworzenie dzie∏om sztuki optymalnych warunków podczas transportu
i minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia
oraz upraszcza procedur´ dochodzenia ewentualnych roszczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u uszkodzeƒ, niedotrzymania terminów etc. Warto w tym
miejscu podkreÊliç, ˝e wielu artystów,
antykwariuszy, galerii, a tak˝e muzeów, zleca konserwatorom zabytków
przygotowanie przed transportem danego obiektu i specjalnego raportu

Sarah Sze, Unravel, 2005, Mixed media,
Marianne Boesky Gallery
èród∏o: http://www.artnet.com/Magazine/
reviews/saltz/saltz6-20-8.asp
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o stanie jego zachowania. Stanowi on
wa˝ny dokument przy dochodzeniu
swoich praw z tytu∏u roszczeƒ odszkodowawczych.
Nale˝y tak˝e uwzgl´dniç nowatorskie rozwiàzanie, jakie stosuje firma
U.S. ART Company, polegajàce na wykonaniu specjalnego, cyfrowego zdj´cia danemu obiektowi i nast´pnie wykonanie odlewu z pianki, która idealnie odpowiada kszta∏tom trójwymiarowego przedmiotu, co jak podkreÊla
prezes wspomnianej firmy Mark Lank,
pozwala zapewniç maksymalnà ochron´ danego dzie∏a sztuki podczas jego
transportu. Oszcz´dza to te˝ czas
i Êrodki, które w normalnych warunkach poch∏aniajà standardowe zabezpieczenia dzie∏ sztuki. Firmy spedycyjne przyznajà, ˝e ca∏y czas uczà si´
na b∏´dach. Szkoda jednak, ˝e pope∏nienie ich niekiedy doprowadza do
nieodwracalnych uszkodzeƒ dzie∏
sztuki. Micha∏ Kaczyƒski z galerii Raster wspomina, ˝e obserwowa∏ podczas trwania przygotowaƒ do targów
Art Basel w Miami prób´ przemieszczenia skrzyni z obrazami przy pomocy wózka wid∏owego, który na jego
oczach przebi∏ jà na wylot, co w oczywisty sposób uszkodzi∏o znajdujàce
si´ w niej obrazy. Takie sytuacje na
szcz´Êcie zdarzajà si´ rzadko.
Polskie antykwariaty, galerie korzystajà z us∏ug rodzimych lub zagranicznych przewoêników, dzia∏ajàcych na
naszym rynku, których trudno jednak
nazwaç specjalistami w transporcie
dzie∏ sztuki. Tym bardziej, ˝e jak
twierdzi Christiane Fischer, prezes
AXA Art USA, nie ma w istocie czegoÊ
takiego, jak specjalizacja w zakresie
transportu dzie∏ sztuki. Bowiem ka˝de dzie∏o sztuki, ka˝de opracowanie
trasy transportu wymaga indywidualnego, a w przypadku instalacji artystycznych wysoce niestandardowego
podejÊcia do ca∏ego procesu. M. Kaczyƒski podaje, ˝e renomowane galerie, domy aukcyjne, muzea, korzystajà
z us∏ug takich firm transportowych,
jak Art Logistics, Universal Express Relocation, czy Renesans Trans. Nale˝y
dodaç, ˝e OÊrodek Ochrony Zbiorów
Publicznych, specjalistyczna jednostka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, powo∏ana w celu udzielania pomocy muzeom, obiektom sakralnym, bibliotekom, archiwom etc.,
zajmuje si´ mi´dzy innymi koordyna-

cjà i organizacjà transportu dzie∏ sztuki w kraju i za granicà. Prowadzi równie˝ rejestr firm posiadajàcych uprawnienia do projektowania i instalowania zabezpieczeƒ obiektów zabytkowych.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e folia p´cherzykowa bez skrzyni i tektury, to
nierzadko jedyne zabezpieczenie
dzie∏ sztuki w transporcie, które w tej
sytuacji nara˝one sà na powa˝ne
zniszczenia. Chocia˝, bioràc pod
uwag´ niewielkà niekiedy wartoÊç
rynkowà okreÊlonych obiektów, inne
sposoby zabezpieczenia w transporcie by∏yby niewspó∏miernie wysokie
do ich wartoÊci. Zresztà wspomniana
metoda, to w przypadku wielu polskich oraz zagranicznych galerii i antykwariatów, jest najpopularniejsza
podczas przemieszczania dzie∏ sztuki. Wspomniana Ch. Fischer podaje,
˝e otrzyma∏a od paryskiej galerii
w ten sposób zapakowanà grafik´,
oprawionà za szk∏em. Przesy∏ka dotar∏a do Stanów w op∏akanym stanie.
Szk∏o by∏o zbite, wiele jego od∏amków uszkodzi∏o bezpowrotnie powierzchni´ grafiki, a co wi´cej – etykiety ze znakami transportowymi
umieszczono bezpoÊrednio na powierzchni szkicu, powi´kszajàc jeszcze tym samym uszkodzenia. Fischer
przyznaje, ˝e by∏a oburzona; dodaje
jednak, ˝e w ka˝dym przypadku nale˝y upewniç si´ co do sposobu pakowania dzie∏a sztuki przez galeri´, antykwariat, dom aukcyjny, które nie zawsze czynià to fachowo.
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