
K olekcjonowanie dzieł sztuki oraz
pomoc młodym artystom są po-
wszechnie uznanymi formami

promocji instytucji finansowych. To zbli-
żenie z dobrami kultury wysokiej stało się
pierwszym krokiem do spojrzenia
na sztukę jak na dobro materialne, które
może przynosić zyski. Ze względu na je-
go nieprzewidywalność zalicza się go
do rynków wysokiego ryzyka – potenta-
ci inwestują nie więcej jak 3 proc. swoje-
go portfela. Jednak ta niestabilność
kompensowana jest przez wyższą od gieł-
dowej stopę zwrotu w badanym przez
analityków okresie powojennego pięć-
dziesięciolecia. Dodatkowym bodźcem
zainteresowania się rynkiem sztuki było
wprowadzenie przez banki private-ban-
kingu w ramach wealth menegmentu 
– usług skierowanych do najbogatszych
klientów. Zarządy zauważyły, że obszar
rynku sztuki nie jest dostatecznie eksplo-
rowany przez instytucjonalnego klienta
i wciąż jest domeną prywatnych działań
inwestorskich. Pomysł nasuwał się samo-
istnie. Jeżeli nawet 10 proc. najbogat-
szych klientów korzystających z naszych
usług inwestuje zyski w pasję kolekcjo-
nerską, to warto roztoczyć nad tymi in-
westycjami opiekę banku. Zwiąże to
klienta z instytucją, a przede wszystkim
da mu poczucie bezpieczeństwa inwesty-
cyjnego na niepewnym rynku, które mo-
że gwarantować jedynie bogata instytu-
cja finansowa. W ten sposób zrodziła się
usługa art-bankingu. Tacy potentaci, jak
Deustche Bank, Citigroup, ABN Amro czy
UBS, wprowadzili ją na stałe do wachla-
rza swoich usług. Jednak tylko ten ostat-
ni oferuje usługę polskiemu klientowi.
UBS oferuje również badanie dzieł sztu-

ki, zarządzanie nimi, reprezentuje klien-
ta przed właścicielem dzieła lub instytu-
cją pośredniczącą w jego sprzedaży, zaj-
muje się strategicznym planowaniem
kolekcji oraz jej należytą dokumentacją.
Jednak istnieje kilka powodów, dla któ-
rych warto zlecić zarządzanie i budowa-
nie swojej kolekcji właśnie bankowi. 

Rzeczywistym novum jest zaadaptowa-
nie procedur wewnętrznych wypracowa-
nych przez banki do określania ryzyka
inwestycji do rynku sztuki. Po pierwsze
zatem, ostrożność i obiektywizm w po-
dejmowaniu decyzji o zakupie dzieła.

Bank w odróżnieniu od domu aukcyjne-
go i marszanda gwarantuje bezstron-
ność. Nie ma ukrytego interesu w tym,
by skłonić swojego klienta do zakupu.
Zatrudnia profesjonalnych analityków,
którzy, śledząc koniunkturę, doradzają
najlepszy moment na zakup albo sprze-
daż dzieła. Po drugie, instytucje finanso-
we jako organizacje globalne mają do-
stęp do światowego know-how, w sposób
daleko szerszy niż lokalni marszandzi
i domy aukcyjne. Jeżeli zaistnieje potrze-
ba sprzedaży obrazu pochodzącego
z Polski np. na aukcji malarstwa rosyj-
skiego w Nowym Yorku i określenia jego
atrybucji u eksperta z Zurichu, instytu-
cja mająca oddziały w tych miastach
przeprowadzi te operacje szybko, gwa-
rantując najlepszy zwrot transakcji swo-
jemu klientowi. Usługa art.-bankingu,
świetnie funkcjonująca na rynkach za-
chodnich, w Polsce oferowana jest jedy-
nie przez UBS. Zastanówmy się skąd ten
sceptycyzm i czy są powody do obaw.

Polski rynek sztuki jest rynkiem o stosun-
kowo niskim wolumenie transakcji. Je-
go wartość całkowita wynosi w przybli-
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W okresie renesansu w∏oscy bankierzy wspierali  artystów
i tworzyli w∏asne kolekcje, dzi´ki którym wzrasta∏ ich
presti˝ w Êrodowisku. DziÊ corporate art spe∏nia wa˝nà
rol´ motywujàcà pracowników, a skojarzenie marki 
z kolekcjà jest solidnym fundamentem marketingowym. 
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Wojciecha Weissa 

Mierzenie ryzyka

Czy warto?



żeniu 50 mln złotych. Te dane jednak nie są wiarygodne
z dwóch powodów. Po pierwsze, pomijają wartość rzeczywi-
stych transakcji przeprowadzanych poza obiegiem aukcyjnym,
a te stanowią w mojej opinii niemały udział w rynku. 
Pomimo jego marginalnego w segmencie inwestycji finanso-
wych charakteru, przed rynkiem sztuki w Polsce rysują się do-
bre perspektywy, a wraz z rozwojem private-bankingu usługa
ta powinna być standardowo oferowana VIP-owskim klientom
zainteresowanym kolekcjonowaniem dzieł sztuki. Bank czy in-
stytucja finansowa ponosi większą odpowiedzialność za swo-
je działania niż kolekcjoner zdany na radę jednego eksperta,
czy, co gorsza, nierzetelnego marszanda. Gwarantuje również
obsługę prawną i finansową kolekcji, co poprzez siłę swojego
kapitału pozwala na zachowanie spójności i całości kolekcji. 
Adaptacja modeli bankowych pozwala na dokładne i ostrożne
inwestowanie środków w dzieła sztuki. Decyzja o ich zakupie
nie jest procesem impulsywnym, ale musi wypełnić wymogi
stawiane przez wieloetapowe bankowe procedury. Pozafinan-
sowym naddatkiem jest wzrost prestiżu banku w oczach klien-
ta, a poprzez rozszerzenie swojego działania na pozazawodo-
we sfery zainteresowań swoich klientów tworzy gęstszą sieć
powiązań pomiędzy nim a instytucją finansową. 

Jaka jest rola instytucji finansowej w procesie inwestycyjnym
w dzieła sztuki? Bank stający się przewodnikiem klienta
po trudnym rynku sztuki musi oscylować pomiędzy dwoma,
pozornie sprzecznymi antypodami. Z jednej strony ma obo-
wiązek zabezpieczyć interes klienta, co jest prymarną i bez-
dyskusyjną jego rolą. Z drugiej zaś, musi wyjść naprzeciw
oczekiwaniom estetycznym. Pogodzeniu tych wartości nie
sprzyja brak jasnych reguł i transparentności rynku. Wysoko
wyspecjalizowani doradcy równie dobrze powinni oriento-
wać się w regułach inwestycji finansowej, jak i posiadać me-

rytoryczną wiedzę i obycie na rynku sztuki. Rynek sztuki ce-
chuje wysoki stopień decentralizacji, to znaczy, że prace więk-
szości artystów są rozproszone i trudno ustalić jednorodną
politykę cenową. Wyjątkiem na polskim rynku są obrazy Je-
rzego Nowosielskiego, którego spuścizna zarządzana jest po-
przez fundację i stojącą za nią największą prywatną galerię
w Polsce prowadzoną przez Andrzeja Starmacha. 

Instytucje finansowe w ramach art-bankingu powinny bez-
względnie unikać pokusy szybkich zysków. Traktowanie in-
westycji w sztukę jako inwestycji krótkoterminowej jest obcią-
żone ogromnym ryzykiem straty. Z drugiej strony, na wyraźną
prośbę klienta, mniejszościowe zaangażowanie kapitału w ry-
zykowniejszą inwestycję może przynieść nadspodziewanie
wysoką stopę zwrotu. Sytuacja taka miała miejsce w przypad-
ku sprowadzenia do Polski z Galerie de France kolekcji obra-
zów z cyklu Dalej już Nic Tadeusza Kantora. Marszand, który
kupił kolekcję en block, odsprzedał większość indywidualnym
kolekcjonerom, którzy potrafili jeszcze wygenerować zyski,
odsprzedając poszczególne obrazy na aukcji. 
Obrazy Chełmońskiego, braci Gierymskich, Brandta, Matej-
ki, Siemiradzkiego – by wymienić tylko kilku, reprezentują-
cych różne środowiska artystyczne, są dobrą długotermino-
wą inwestycją o małym stopniu ryzyka. Bardziej ryzykowne,
ale wciąż bezpieczne są inwestycje w malarzy polskiej secesji:
Wyczółkowskiego, Malczewskiego, Weissa, Mehoffera, Fała-
ta, Ruszczyca. Średnim stopniem ryzyka obarczone są dzieła
polskich klasyków współczesności: Kantora, Stażewskiego,
Nowosielskiego, Jaremy. Oczywiście dla każdego z tych twór-
ców można określić osobne ryzyko inwestycyjne. Jest wiele
czynników kreujących cenę, jak: technika, wartość artystycz-
na, okres, udział w wystawach itd. Gradacja przedstawio-
na w tym miejscu przez swój stopień ogólności jest raczej na-
iwna, ale pozwala na pewną wizualizację. Najbardziej
ryzykowne są inwestycje w młodych artystów. Brak dystansu
czasowego nie pozwala na weryfikację rzeczywistej wartości
tej sztuki. Uważani za największych w swoich czasach, nie ist-
nieją w świadomości współczesnych, a ci, którzy byli niedoce-
nieni, błyszczą po dziś dzień światłem swego geniuszu. Sztu-
ka młodych artystów stanowi również wyzwanie artystyczne
i mentalne. Na rynkach zachodnich instalacja, czy inna nowo-
czesna forma, jest czymś na stałe wkomponowanym w myśle-
nie o sztuce XX i XXI w., w Polsce nadal szokuje. Trudno sobie
wyobrazić, by instalacje mistrzyni deziluzji Moniki Sosnow-
skiej zostały zakupione przez indywidualnego kolekcjonera.
Uogólniając, segmenty rynku sztuki można porównać do nie-
mieckich indexów Dax, MDax i najbardziej spekulatywnego
Nemex-Werte, a poszczególni artyści zajmują odpowiednio
różne miejsce na skali ryzyka.
Innym, nie mniej ważnym problemem jest powszechność fal-
syfikatów oraz obiektów posiadających ukryte wady prawne.
Głośna sprawa „zaaresztowania” obrazu Aleksandra Gierym-
skiego Chłopiec niosący snop zwróciła uwagę na mienie poży-
dowskie w Polsce. W Europie Zachodniej standardem jest skru-
pulatne badanie działa sztuki pod kątem jego statusu
prawnego. Wyzwaniem dla instytucjonalnego inwestora i je-
go działu prawnego nie jest tylko sprawdzenie czy obraz nie
pochodzi z kradzieży (katalogi internetowe dzieł skradzio-
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Inwestor instytucjonalny byłby ostrożniejszy
i nie doradziłby zakupu tego falsyfikatu obrazu
Andrzeja Pronaszki.

Trudny rynek

Dobre rozpoznanie rynku



Praktyka bankowa

nych są ogólnie dostępne), ani nawet
rozwikłanie trudnych problemów z za-
kresu prawa spadkowego. 
Dział art- bankingu powinien zwracać
szczególną uwagę na falsyfikaty. Prawi-
dłowe określenie atrybucji obrazu nie
jest procesem łatwym. W tym miejscu
instytucja finansowa ma wielkie zada-
nie do spełnienia w celu uchronienia
klienta przed zakupem obrazu niepew-
nego. Know-how pozwala na weryfika-
cję dzieła u wybranego eksperta, które-
go opinia na rynku jest powszechnie
uznawaną. To istotne zastrzeżenie. Ist-
nieje bowiem wielu ekspertów, także
z tytułami naukowymi, których eksper-
tyzy są mało wiarygodne. Bank powi-
nien wykazywać szczególną staranność
w sprawdzeniu dzieła już na etapie
wstępnym, poprzedzającym transakcję.
Równie ważna jest proweniencja, tzn.
możliwie najprecyzyjniejsze prześle-
dzenie drogi, jaką obraz przeszedł
z pracowni malarskiej do zaistnienia
na rynku. Kolejni właściciele, wystawy 
– możliwie jak najdokładniejsza doku-
mentacja – pozwala ekspertowi na do-
konanie ekspertyzy. Ten etap zebrania
dokumentacji powinien być w gestii
banku, także sprawdzenie stanu praw-
nego obiektu. W odróżnieniu od pry-
watnych kolekcjonerów, instytucja po-
winna wykazać wszelką możliwą
interdyscyplinarną selekcję obiektów
przeznaczonych do zakupu. Wszelkie
wątpliwości prawne, niepewna atrybu-
cja, powinny być rozstrzygane na nie-
korzyść nabycia obiektu sztuki. Niekie-
dy kluczem do rozpoznania jest właśnie
pochodzenie obrazu. Bank nie powinien
kupować obiektów bezpośrednio od ich
właścicieli, tylko poprzez instytucjonal-
ne podmioty, które mogą swoim mająt-
kiem stratę pokryć.

Okres trwania inwestycji powinien trwać
minimum pięć lat, w tym okresie bank sta-
ra się podnieść wartość dzieła, poprzez
np. wykorzystanie kontaktów muzealnych
i jak najczęstszy udział obrazu w prestiżo-
wych wystawach. Liczba i prestiż wystaw
przeważnie linearnie przekładają się
na wzrost ceny. Oczywiście bank wystę-
pujący w imieniu klienta niekoniecznie
musi ujawniać w wystawowych notach
katalogowych kto jest właścicielem obiek-

tu, ani nawet, że obiekt pochodzi z kolek-
cji bankowej. Powszechne staje się stoso-
wanie formuły „własność prywatna”,
która gwarantuje dyskrecję. Stosując się
do zasady tajemnicy bankowej, UBS trak-
tuje swoje „aktywa” sztuki na równi z in-
nymi tradycyjnymi formami inwestycji.

Doradca w ramach usługi art-bankingu
powinien przede wszystkim rozpoznać

potrzeby klienta. Nie ma sensu przeko-
nywać miłośnika abstrakcji do zakupu
nawet najbardziej rentownych dzieł aka-
demickich, a tego ostatniego namawiać
na obrazy artystów Gruppy. Usługa ta
powinna być jedynie rozszerzeniem ofer-
ty w ramach private-bankingu. Znając
możliwości finansowe i oczekiwania
klienta, przechodzimy do etapu wyszu-
kiwania obiektu i wstępnego research-
mentu. Mamy do wyboru uczestnictwo
w aukcjach, zebranie ofert indywidual-
nych, najczęściej od marszandów i gale-
rii, oraz wkroczenie do pracowni żyjące-
go artysty, który nie jest związany
klauzulami prawnymi o współpracy z ga-
lerią (co w polskich warunkach jest luk-
susem). Już na tym etapie doradca po-
winien zebrać możliwie jak najpełniejszą
informację o obiekcie; oprócz prowenien-
cji, ekspertyz, bibliografii, także opinię
i zainteresowanie obiektem w branży. Je-
żeli istnieją prawne wątpliwości, zespół
doradców powinien umieć rozpoznać
wartość kolekcjonerską, jak i estymację
szacunkową obrazów, a także elimino-
wać już na poziomie researchmentu ewi-
dentne falsyfikaty! 
Ostateczną decyzję o zakupie podejmu-
ją analitycy posiadający wiedzę o warto-
ści materialnej i artystycznej obiektu.
W drugim etapie bank stara się podnieść
wartość samego dzieła, także używając
metod public relation. Obiekt jest prze-
chowywany w optymalnych warunkach,
jeżeli wymaga interwencji konserwator-
skiej lub innych specjalistycznych zabie-
gów, bank w ramach usługi, komplekso-
wo opiekuje się depozytem. Doradcy
opracowują strategię długoterminową
dla kolekcji. Ważny jest każdy szczegół,
który może podnieść wartość obrazu. 
W tym samym czasie prezentowane by-
ły na aukcjach w Polsce dwa obrazy Woj-
ciecha Weissa. Jeden z nich pochodził
z kolekcji ART-B, co dom aukcyjny
podkreślił w opisie czerwonym wyróż-
nieniem, został wylicytowany na kwotę 
20 tys. zł, drugi został sprzedany
za mniejszą cenę, po aukcji. Dodajmy, że
obraz pochodzący z kolekcji Art-B miał
znacznie mniejszą artystyczną wartość. 
Trudny rynek, niewielka liczba wykwa-
lifikowanych specjalistów nie powinny
jednak zrażać zarządów banków, poten-
cjalne zyski oraz możliwość wylegity-
mowania się potrzebami wyższymi po-
winny być wystarczającą zachętą
do ostrożnego zbliżenia się do tego fa-
scynującego rynku. 

(Autor zajmuje si´ doradztwem inwestycyjnym

na rynku sztuki, wspó∏pracuje z firmà Expander;

aktualne kalendarium polskich aukcji: 

www.artinfo.pl)
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CIEKAWE OBIEKTY POLSKIE 
NA AUKCJACH ÂWIATOWYCH:

27.05.2005, w Pary˝u, hotel DROUOT-RICHE-
LIEU, aukcja zorganizowana przez 
aukcjonariuszy MES P. Bergé-Buffetaud-Gode-
au-Chambre-De Nicolay, doskona∏a
kolekcja prac Tadeusz Makowskiego, z okresu
przedkubistycznego. Na uwag´ zas∏ugujà dwie
olejne martwe natury oraz doskona∏a akwarela
Spacer uczennicy. Estymacje nie wygórowane!
Warto kupiç. Obrazy o pewnej proweniencji.
Tel. 0149499000. 
01.05.2005, Chriestie’s w Tel Awiwie obraz Vase

de coquelicots przedstawicielki Ecole de Paris,
Meli Muter, datowany 1960. Estymacja 3000-
-5000 dolarów, wartoÊç rynkowa w ok. 25-30
tys. z∏otych. 

Jedno z charakterystycznych dzieł Wojciecha Weissa

Zasady gry

Od znalezienia do zakupu


