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Teza:  
Wartości artystyczne, historyczne, ekonomiczne 

 + TRWAŁOŚĆ  DZIEŁ  

=  sukces i trwałość inwestycji  w sztukę 



Dawniej zbieracze sztuki i osobliwości  

przypisywali zbiorom wartości odpowiadające ich epoce i gustom. 



      

 

Znawstwo  
 

narodziło się  

wraz  z fundamentalnymi pojęciami 

 takimi jak kultura, dziedzictwo  

w  myśli oświeceniowej. 

 

W 1758 r. Aleksander Baumgarten  

wykorzystał  starogreckie słowo,  

aisthetikos – „odczuwający” 

w tytule swej książki „Aestetika” 



OBECNIE  ZAKUP i ŚWIADOME KOLEKCJONOWANIE  
TO NOWE STRATEGIE AKWIZYCJI : 

 prawo, wywiad z autorem, konsultacje z konserwatorem,  
przewidywanie zachowania, konserwacji, eksponowania i przechowywania obiektu 

.  
 



 
Znajomość intencji artysty, 
wywiady, informacje z pierwszej ręki 

 

       Dla odbiorcy to erudycja  

i przyjemność obcowania ze sztuką i jej twórcami 

 

 

… 



… 

 

 

Zagadki i prowokacje  konceptualne  mistrzów:  

Tadeusz Kantor  „MULTIPART„, 1970-… 

Multiplikacja+ partycypacja 

 



… 

     Pracownia „NOVUM” 

 

 „Multipart w procesie” 



Idea i nietypowe materiały - niekiedy wyrażają tradycyjna ekspresję. 
Materia nietypowa:  potrzeba kontaktu z autorem, „części zapasowe”, z. 

Prawo: istotna zgoda autora na konserwacje i uzupełnianie ubytków. 

El Anatsui, Dusasa I,  52  Biennale w Wenecji, 2007, monumentalna metalowa konstrukcja 

przypominająca dekoracyjnością tkaninę,  materiał – konstrukcja stalowa, zakrętki, drut 



 

Zasady etyki konserwatorskiej: nie  wolno uzupełniać sygnatur , opisów  

„przede wszystkim nie niszczyć”- jak w medycynie. 



 Efemeryczny charakter sztuki. 
Ochrona niematerialnych wartości  

i pozostałości materii.  



Ważna dokumentacja i historia w praktyce  opieki  
 innowacje dotyczą  metod zarówno mikroklimatu dla przechowywania, 

wystawiennictwa, 
 jak   i archiwizowania danych o oryginałach. 



S.O.S.  - ratowanie materii  sztuki XX-XXI wieku 
 utworów takich artystów, jak Alina Szapocznikow, Tadeusz Kantor, Marian Bogusz Józef Szajna, 

Władysław Hasior, Henryk Stażewski, Katarzyna Kobro, Teresa Pągowska, Wojciech Fangor, 
Mirosław Bałka, Piotr C. Kowalski, Krzysztof M. Bednarski  wielu innych 



„Dirty Bomb” Izabeli Tarasewicz, Poznań, 2005. Znaczenie projektu autorki. 

  Re-instalacja przestrzennej pracy ze …smalcu  

Praktyka - ratowanie idei nietypowych form sztuki 

XX-XXI wieku. 
Zakup u autora „projektu artystycznego”  wraz z jego zgodą na replikacje 

w nowej ekspozycji. Zapis prawny w umowie. 



ZAKUP  JAKO  RACJONALNA  INWESTYCJA. 
 
 

   Rola konserwatora sztuki współczesnej wychodzi poza utarte granice,  

PRZED  ZAKUPEM /podjęcie właściwych decyzji lub…  

PO ZAKUPIE /ratowanie po podjęciu złych inwestycji. 

Dziękuję za uwagę.  

 
Iwona.Szmelter@

asp.waw.pl 


