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Spe∏nienie niezwykle restrykcyjnych
wymogów dotyczàcych warunków klimatycznych (wilgotnoÊci i temperatury powietrza) oraz czystoÊci pomieszczeƒ,
w których przechowywane sà dzie∏a sztuki (chodzi o zmniejszenie iloÊç kurzu, pe∏nego szkodliwych dla dzie∏ sztuki roztoczy i innych drobnoustrojów oraz owadów ˝erujàcych w drewnie), a tak˝e odpowiedniego zabezpieczenia dzie∏ przed
ewentualnà ich kradzie˝à, wymusi∏o budow´ i tworzenie specjalnych pomieszczeƒ magazynowych, które spe∏nia∏yby
powy˝sze wymogi.
Dom aukcyjny Sotheby’s posiada magazyny, w których przechowywane sà niezwykle cenne dzie∏a sztuki, rozszerzajàc
swojà dzia∏alnoÊç o t´ us∏ug´. Nie jest ona
tania i dlatego przechowywane obiekty
nale˝à do najcenniejszych, a ich w∏aÊcicielami sà znani w Êwiecie kolekcjonerzy.
Magazynowane w nich dzie∏a sztuki oraz
ich w∏aÊciciele sà anonimowi ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa. Przechowywanie
w nich dzie∏ sztuki budzi jednak wiele
kontrowersji wÊród przedstawicieli rynku
i Êwiata sztuki, bowiem wiele z nich nigdy
lub przez wiele lat nie ujrzy Êwiat∏a dziennego, a dost´p do nich majà jedynie ich
w∏aÊciciele i osoby przez nich wskazane.
Pytajà oni zatem, czy taki los ma byç
udzia∏em najznakomitszych dzie∏ sztuki,
które przecie˝ powinny byç pokazywane
Êwiatu. Niemniej jednak us∏uga cieszy si´
sporym zainteresowaniem. Okazuje si´
zresztà, jak podaje Gwen Hill, mened˝er
odpowiedzialna za kolekcj´ Petera i Eileen H. Nortonów z Los Angeles, ˝e wynaj´cie firmy zewn´trznej do przechowywania
dzie∏ sztuki jest mniej kosztowne, ni˝
dzier˝awa pomieszczeƒ magazynowych.
Dodaje, ˝e op∏aty zwiàzane z przechowywaniem dzie∏ sztuki w magazynach,
w tym koszty ka˝dorazowej ich wizytacji,
sà i tak ni˝sze od ewentualnego czynszu,
p∏aconego za wynajmowanie pomiesz-

czeƒ magazynowych. Podobnego zdania
jest Steve Keller, konsultant do spraw bezpieczeƒstwa Ormond Beach na Florydzie.
Podaje on, ˝e korzystanie z ju˝ istniejàcego magazynu jest znacznie taƒsze, ani˝eli
budowa w∏asnego, bowiem koszty i zaanga˝owanie w budow´ w∏asnych pomieszczeƒ magazynowych mogà przyprawiç
o prawdziwy zawrót g∏owy.
Zresztà tylko nieliczni, najbogatsi, mogà sobie pozwoliç na budow´ w∏asnych
magazynów. Jak podaje Margery Gordon,
kolekcjonerzy z Miami, Dennis i Debra
Scholl, przekszta∏cili hal´ treningowà
o powierzchni 3 500 stóp kwadratowych
(oko∏o 1065,75 m2), w klimatyzowany magazyn sztuki o najwy˝szym standardzie,
s∏u˝àcy równie˝ prezentowaniu ich prywatnej kolekcji. Innym tego rodzaju przyk∏adem jest tworzenie w∏asnych muzeów,
czyli szczególnych „magazynów” dzie∏
sztuki na najwy˝szym poziomie, przystosowanych do prezentacji dzie∏ sztuki dla
odwiedzajàcych. Niewiele jest tego rodzaju muzeów na Êwiecie z uwagi na nieporównywalne koszty ich budowy, utrzymania i systemu zabezpieczeƒ. Do najbardziej znanych nale˝à mi´dzy innymi Guggenheim Museum, Fogg Museum na Harwardzie, MoMA1 w Nowym Jorku. W przysz∏oÊci, tak˝e w Polsce, Gra˝yna Kulczyk
planuje stworzenie w∏asnego muzeum,
prezentujàc na razie swoje zbiory w centrum handlowo – biznesowym Stary Browar w Poznaniu.
Wspomniany w cz´Êci pierwszej artyku∏u2 Steve Guttman, wspólnie z firmà
Artex planuje otwarcie w 2008 roku kompleksu magazynów o ∏àcznej powierzchni 200 000 stóp kwadratowych (oko∏o
60 900 m2) w South Bronx w Nowym Jorku, po tym, jak poszukujàc dla siebie nowych powierzchni magazynowych przekona∏ si´ o ich braku w okolicach Nowego Jorku. Margery Gordon podaje, ˝e
znajdà si´ w nich sufity o gruboÊci 18 stóp

MoMA – Museum of Modern Art (przyp. red.).
Ukaza∏ si´ w numerze 3/2007 „Logistyki” (przyp. red.).
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(oko∏o 5,48 m), czujniki temperatury
i wilgotnoÊci, zapasowy generator pràdu
na wypadek zewn´trznej awarii i wiele
innych, niezb´dnych urzàdzeƒ. S. Guttman jest zdania, ˝e b´dzie to Êwietny interes z uwagi na brak tego typu pomieszczeƒ, przystosowanych do przechowywania dzie∏ sztuki.
Nale˝y równie˝ mieç na uwadze to, ˝e
brak w∏aÊciwych pomieszczeƒ magazynowych, w których kolekcjonerzy mogliby
przechowywaç swoje obiekty, ogranicza
ich w du˝ym stopniu przy dokonywaniu
nowych zakupów dzie∏ sztuki, co równie˝
nie pozostaje bez wp∏ywu na kondycj´
mi´dzynarodowego rynku dzie∏ sztuki. Na
razie wspomniani partnerzy uruchomili jesienià 2006 roku magazyn o powierzchni
50000 stóp kwadratowych (oko∏o 15225
m2), w miejscu gdzie w przysz∏oÊci powstanie kompleks magazynów.
Nale˝a∏oby dodaç, ˝e wszystkie pomieszczenia magazynowe, przeznaczone
do przechowywania dzie∏ sztuki, powinny
byç klimatyzowane, wyposa˝one w czujniki wilgotnoÊci i temperatury oraz wczesnego wykrywania dymu, które pozwalajà
precyzyjnie zlokalizowaç po˝ar w momencie jego pojawienia si´ w magazynie, a nie
dopiero gdy ogieƒ rozprzestrzeni si´
w ca∏ym pomieszczeniu. Powinien si´ tam
równie˝ znaleêç nowoczesny system zraszania, dzia∏ajàcy w miejscu pojawienia
si´ ognia, a nie w ca∏ym magazynie, co
niechybnie mo˝e groziç jego zalaniem
i uszkodzeniem wszystkich znajdujàcych
si´ w nim obiektów – dodaje Dorit
Strauss, mened˝er pracujàca w Chubb
Group of Insurance Companies. Takie pomieszczenia magazynowe powinny ponadto posiadaç specjalne zabezpieczenia
przed ewentualnym w∏amaniem, zgodnie
z wymogami firm ubezpieczeniowych.
Odpowiednie warunki przechowywania
dzie∏ sztuki stanowià obecnie bardzo wa˝kà kwesti´, szczególnie po serii kl´sk ˝ywio∏owych, takich jak huragan Katrina
w Stanach Zjednoczonych, czy po˝ar magazynu firmy Momart w Londynie w 2004
roku. Wiele firm ubezpieczeniowych – jak
podaje Christiane Fischer, prezes AXA,
jednej z najwi´kszych firm ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych – podnios∏o standardy odnoÊnie do warunków
przechowywania i zabezpieczania dzie∏
sztuki w magazynach oraz wzmog∏o ich
inspekcje. Jednak dzia∏o si´ to dopiero po
tym, jak wysz∏o na jaw, ˝e 80% z szacowanych 20 mln USD odszkodowaƒ za szkody,
które wyrzàdzi∏ huragan Katrina, dotyczy-

∏o w∏aÊnie dzie∏ sztuki, przechowywanych
w magazynach. Natomiast po tym, jak
w po˝arze magazynu Momart w Londynie
sp∏on´∏y dzie∏a takich artystów, jak Gillian
Ayres, Damien Hirst, Tracey Emin, galerie,
sami artyÊci lub ich spadkobiercy wytoczyli szereg procesów przeciwko firmie, domagajàc si´ prawie 15 mln GBP odszkodowaƒ, co okaza∏o si´ byç ci´˝kà lekcjà dla
firmy AXA. Zresztà wspomniane inspekcje, prowadzone przez firmy ubezpiecze-

w∏asnych domach lub negocjowanie z muzeami paƒstwowymi warunków przekazania obiektów w depozyt muzealny, podobnie jak to czynià niektórzy zagraniczni kolekcjonerzy. Jako przyk∏ad podaç mo˝na
kolekcj´ Metropolitan Museum w Nowym
Jorku, która jest w∏asnoÊcià prywatnà,
podczas gdy budynki muzealne nale˝à do
paƒstwa. Ta ostatnia mo˝liwoÊç dotyczy
jednak przede wszystkim wybitnych dzie∏
sztuki i kolekcji. Jest wi´c zarezerwowana

Opakowanie dzie∏a sztuki. èród∏o: Portal Novis-Pack.

niowe, wykaza∏y szereg ra˝àcych niedociàgni´ç i b∏´dów dotyczàcych magazynowania dzie∏ sztuki (g∏ównie w zakresie
braku odpowiednich zabezpieczeƒ, wykrywaczy dymu z systemem wczesnego
ostrzegania etc.) oraz brak odpowiedniego przeszkolenia swoich pracowników na
wypadek sytuacji kryzysowych, kradzie˝y,
kl´sk ˝ywio∏owych.
Kolekcjonerom w Polsce pozostaje natomiast przechowywanie dzie∏ sztuki we
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dla niewielu, co nie oznacza braku mo˝liwoÊci pozyskania takich pomieszczeƒ.
Brytyjskim obywatelom Janinie i Zbigniewowi Karolowi Porczyƒskim uda∏o si´ pozyskaç od paƒstwa, w bezp∏atne u˝ytkowanie, budynek przy pl. Bankowym 1
w Warszawie, w celu przechowywania
i prezentacji swojej kolekcji (sic!).
Na zakoƒczenie rozwa˝aƒ na temat magazynowania dzie∏ sztuki nale˝a∏oby krótko przedstawiç – za Bo˝enà Steinborn –
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Opakowanie dzie∏a sztuki.
èród∏o: Portal Plato-product consultants.

w∏aÊciwe sposoby i warunki ich przechowywania, pozwalajàce zachowaç je w dobrej kondycji i uniknàç ewentualnej ingerencji konserwatora zabytków. Zatem najodpowiedniejszà temperaturà dla obrazów wykonanych na p∏ótnie jest temperatura pomi´dzy 15° a 18°C, zaÊ wilgotnoÊç
pomi´dzy 45% a 55%. Natomiast obrazy
wykonane na podobraziu drewnianym (te
same warunki dotyczà przechowywania
mebli) wymagajà wy˝szej temperatury:
20°C i wy˝szej wilgotnoÊci, by uniknàç
rozsychania si´ drewna (55% – 65%). ZaÊ
podobrazia papierowe wymagajà temperatury pokojowej, lecz wilgotnoÊci nieco
ni˝szej ni˝ drewno (50% – 60%), bowiem
w przeciwnym razie ich powierzchnia ulega pofa∏dowaniu. Natomiast metale nie sà
tak wra˝liwe na temperatur´, lecz reagujà
na wysokà wilgotnoÊç powietrza odpryskami i ∏uszczeniem si´ farb; dlatego nie
powinna ona przekraczaç 45%.
W warunkach domowych, w których
jednak trudno by∏oby spe∏niç powy˝sze
wymogi odnoÊnie temperatury powietrza
i wilgotnoÊci (chocia˝by na brak niezb´dnych czujników w pomieszczeniach), nale˝y jedynie przestrzegaç pewnych, podstawowych zasad. Nie nale˝y gwa∏townie
zmieniaç dzie∏om sztuki temperatury
(o czym by∏a mowa wczeÊniej), nie
umieszczaç blisko êróde∏ ciep∏a, co mo˝e
doprowadziç do nadmiernego ich wysuszania i w efekcie pojawienia si´ p´kni´ç
lud odspojeƒ farby i forniru na powierzch-

Opakowanie dzie∏a sztuki.
èród∏o: Portal Art-Pack. Inc.
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ni. Nie nale˝y umieszczaç ich w miejscach
nas∏onecznionych, gdy˝ powoduje to
blakni´cie pasteli i akwarel, które dobrze
jest przechowywaç z tego wzgl´du za
szk∏em z filtrem UV, a ze wzgl´dów estetycznych – równie˝ za szk∏em antyrefleksyjnym. Ponadto szk∏o chroni pastele
przed ich osypaniem, co nale˝y mieç na
uwadze oprawiajàc je i przechowujàc, zawsze jednak izolujàc powierzchni´ pastelu, akwareli lub fotografii przed szk∏em,
warstwà obramienia tekturowego, czyli
tak zwane passe – partout. Nie nale˝y
równie˝ zawieszaç obrazów i rycin na
Êwie˝ym tynku, poniewa˝ absorbujà one
z niego wilgoç, co w efekcie prowadzi do
pojawienia si´ pleÊni na ich odwrociu,
które mo˝e usunàç jedynie konserwator
zabytków, wczeÊniej poddajàc je specjalnym zabiegom dezynfekujàcym.
Obrazy nale˝y przechowywaç ponadto
ustawione naprzemiennymi parami, to
znaczy zwrócone do siebie odwrociami
lub licami. Nale˝y mieç na uwadze to, ˝eby ich naro˝a by∏y równomiernie podparte; tak, by nie przechyla∏y si´ w ˝adnà ze
stron, zaÊ z krosien obrazu nale˝y usunàç
wszelkie wystajàce, ostre elementy, takie
jak gwoêdzie, by nie uszkodziç kolejnych
obiektów. Gdy natomiast obraz nie jest naciàgni´ty na krosna nale˝y przechowywaç
go i transportowaç nawini´ty na wa∏ek
o Êrednicy co najmniej 30 cm, nawini´ty licem na zewnàtrz. Pomieszczenia, w których znajdujà si´ dzie∏a sztuki, nale˝y
utrzymywaç we wzgl´dnej czystoÊci,
o czym by∏a mowa, zaÊ szkodniki ˝erujàce
w drewnie, takie jak ko∏atek brunatny lub
trzepiennik olbrzym, mo˝e usunàç jedynie
konserwator zabytków. Nale˝y jednak pami´taç, ˝eby zara˝one nimi obiekty izolowaç od reszty, gdy˝ szkodniki w b∏yskawicznym tempie rozprzestrzeniajà si´ po
magazynie i atakujà „zdrowe” obiekty.
Oceniajàc, czy dany obiekt nie zosta∏ zaatakowany przez wspomniane szkodniki,
nale˝y przede wszystkim sprawdzaç te
cz´Êci obiektów, które sà mniej wystawione na widok, a tym samym rzadziej czyszczone – mi´dzy innymi spody szuflad, ty∏
mebla, odwrocie obrazu etc. Nale˝y zwracaç ponadto uwag´ na to, by meble przenosiç, podtrzymujàc je w miejscach konstrukcyjnie pewnych: na przyk∏ad fotele
i krzes∏a nale˝y podtrzymywaç pod ich siedziskami, co pozwoli uniknàç ewentualnego ich uszkodzenia lub wr´cz rozpadu.
Zasad, nakazów, warunków przechowywania i transportu dzie∏ sztuki mo˝na by
przytoczyç jeszcze wiele. Wszystkie one

uÊwiadamiajà mniej zaznajomionym
z rynkiem dzie∏ sztuki niezwyk∏y ich charakter i potrzeb´ poÊwi´cenia szczególniejszej uwagi kwestiom pakowania,
transportu i magazynowania oraz powo∏ania do ˝ycia specjalistycznych firm
transportowych i magazynowych. Mimo,
i˝ – jak podaje Margery Gordon – staranne zapakowanie i transport dzie∏ sztuki
nie zagwarantuje w pe∏ni jego bezpieczeƒstwa, to jednak zachowanie pewnych
Êrodków ostro˝noÊci pozwoli zmniejszyç
ryzyko uszkodzeƒ cennych obiektów i nie
narazi ich na potrzeb´ ingerencji konserwatorów zabytków.
Na zakoƒczenie niniejszych rozwa˝aƒ
warto by przytoczyç anegdot´, krà˝àcà
po przedwojennej Warszawie, a jednoczeÊnie ˝yczyç sobie takiej skrupulatnoÊci i dok∏adnoÊci w pakowaniu i transportowaniu dzie∏ sztuki oraz sumiennoÊci w wykonywaniu poleceƒ zleceniodawcy, jak to mia∏o miejsce w przypadku
pewnego warszawskiego salonu sztuki,
do którego uda∏ si´ znany, przedwojenny finansista, skàdinàd s∏ynàcy ze swojego skàpstwa. Poszukiwa∏ on prezentu
dla nowo˝eƒców, odpowiedniego dla ich
zamo˝noÊci i pozycji spo∏ecznej. Zobaczywszy na zapleczu salonu zbità waz´
miÊnieƒskà szybko skalkulowa∏, ˝e prezent by∏by „odpowiedni”, ze wzgl´du na
jego cen´, niezwykle zani˝onà z uwagi
na to, ˝e waza by∏a st∏uczona, jak i na
fakt, ˝e obdarowani pomyÊlà, ˝e waza
uleg∏a uszkodzeniu podczas transportu.
Nie namyÊlajàc si´ d∏ugo poprosi∏ o pieczo∏owite zapakowanie przedmiotu
i uiÊci∏ nadspodziewanie niskà kwot´.
Pracownik salonu na tyle jednak skrupulatnie wype∏ni∏ polecenie zleceniodawcy,
˝e i owszem, pieczo∏owicie zapakowa∏
waz´, z tà jednak ró˝nicà, ˝e ka˝dy kawa∏ek oddzielnie.
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