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Jest nam niezmiernie miło oddać 
w Państwa ręce pierwszy numer Magazynu 

RISZ, który stanowić ma poszerzenie treści 
obecnych na portalu Rynek i Sztuka. Podob-

nie, jak w obrębie naszego internetowego 
serwisu, także i tu zwracamy Państwa uwagę 

na ciekawe wydarzenia kulturalne, rozma-
wiamy z interesującymi ludźmi z artystycz-

nego świata, a także służymy pomocą w kwe-
stiach kolekcjonowania i  inwestowania 

w sztukę. O ile jednak portal Rynek i Sztuka 
ma przede wszystkich na celu przekazywać 

Państwu najważniejsze informacje przybra-
ne w zwięzły, syntetyczny tekst, idealny do 

pochłonięcia przy porannej kawie, Magazyn 
RISZ stanowi jego rozbudowaną, bardziej 

wymagającą zarówno dla nas, twórców wy-
dawnictwa, jak i czytelników, formułę.

Premierowy numer kwartalnika 
poświęcony został przede wszystkim zagad-

nieniu ekspertyzy dzieła sztuki. W  tym też 
celu do współpracy zaprosiliśmy wspaniałych 

ekspertów sztuki:  Teresę Marię Pabis, która 
poświęciła kilka stron na omówienie kwestii 

badań laboratoryjnych w ekspertyzie dzieła 
sztuki oraz Irenę Bal, która wypowiedziała 

się na temat sposobów fałszowania sztuki. 
Przybliżeniem tematu ekspertyz w postępo-

waniu prawnym zajęli się natomiast Jakub 

Gładkowski oraz Kamil Trzaskoś z kancelarii 
prawnej KG Legal. Z wywiadu z Teresą Marią 

Pabis dowiedzieliśmy się też między innymi 
tego, czym różni się ekspertyza komercyjna 

od naukowej oraz która z nich wiedzie prym 
na polskim rynku sztuki. 

Mamy przyjemność zaprezen-
tować Państwu również rozmowę z nie-

zwykle ciekawym kolekcjonerem, Jerzym 
Pierógiem, który opowiedział o swoich ob-

szernych zbiorach dzieł sztuki nowoczesnej 
i współczesnej, zachęcając jednocześnie do 

uważnego śledzenia twórczości młodych ar-
tystów. 

W aktualnym numerze kwartal-
nika chcemy zwrócić także Państwa uwagę 

na twórczość Janiny Wierusz Kowalskiej, 
której sztuka zaliczana jest do nurtu abs-

trakcji geometrycznej. Artystka dodatkowo 
podzieliła się z nami swoimi refleksjami na 

temat funkcjonowania polskiego rynku sztu-
ki i sposobu funkcjonowania na nim współ-

czesnego twórcy wizualnego.
 Zapraszamy do czytania 

i życzymy miłej lektury!  
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(po lewej) Paul Bik, (po prawej) Iwona Staroszczyk 
podczas wywiadu w Atelier Limited Edition, 2017,

fot. Tomek Kowalski, źródło: materiały 
prasowe Galerii Limited Edition

C e l o w o  n i e  m a m y 
w swojej ofercie naj -
większych polskich tu -
zów, ponieważ ceny 
prac po ich śmierci 
już osiągnęły bardzo 
wysoki poziom i, choć 
w długiej perspekty -
wie będą rosnąć, nie 
będą to już wzrosty 
spektakularne.

//

//
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Dobra sztuka 
i wysoka etyka biznesowa

Z Iwoną Staroszczyk 
rozmawia Magdalena Zięba

BIZNES

/ Za nami gorący okres w świecie sztuki, 

czas targów i biennale, warto zatem na 

chwilę odetchnąć i porozmawiać o inwe-

stycji jaką jest sztuka oraz o innowacyjnych 

sposobach jej prezentowania. Nie każde 

dzieło sztuki musi bowiem kosztować mi-

liony, a to o mniejszej wartości rynkowej 

może stać się nie tylko bezcennym obiektem 

pożądania, ale i opłacalną lokatą kapitału. 

Z Iwoną Staroszczyk, właścicielką interneto-

wej Galerii Limited Edition Magdalena Zię-

ba rozmawia o wirtualnej przestrzeni dla 

sztuki, etycznym podejściu do biznesu ga-

leryjnego oraz o przyszłości rynku sztuki. /

MAGAZYN RYNKU I SZTUKI    



MAGAZYN RYNKU I SZTUKI    RiSZ

62
/

63
/

Wyjście poza zgrabnie ujęty white cube początkowo sta-

nowiło pewną kontrowersję w środowisku sztuki. Jednak 

z doświadczenia i historii ludzi sukcesu wiem, że im bardziej 

szokujący pomysł, im bardziej emocjonalna informacja 

zwrotna, tym większe szanse na powodzenie. Tak było też 

w  przypadku galerii Limited Edition, która miała trudny 

start, spotykając się często z brakiem zaufania ze strony 

ludzi ze świata sztuki, ale za to dużym entuzjazmem ze 

strony potencjalnych klientów i ludzi ze świata biznesu. 

Podstawową filozofią galerii Limited Edition jest dostępność. 

Naszą ofertę można zobaczyć o każdej porze dnia i nocy, 

z każdego miejsca na ziemi, zatem bez żadnych ograniczeń 

przestrzennych czy czasowych. Ponieważ prace są kupowane 

przez Internet, klient ma również możliwość „pomieszkania” 

z dziełem sztuki 14 dni nim podejmie ostateczną decyzję 

o jej zakupie. Jeśli się rozmyśli, ma prawo pracę odesłać. 

Takie możliwości gwarantuje tylko przestrzeń wirtualna. 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w połączeniu 

ze sztuką jest też formą innowacji na tym rynku. Tworze-

nie profesjonalnych wystaw wirtualnych daje możliwość 

obcowania z dziełem sztuki w zaciszu swego domu. Dzi-

siejszy świat ogranicza nas czasowo, jesteśmy zabiega-

ni, przemęczeni. Udostępnienie wystawy przez Internet 

staje się powoli koniecznością i ma nieporównywalnie 

większy zasięg w stosunku do wystawy stacjonarnej. 

Zacznijmy od pytania, które narzuca się 

samo - dlaczego galeria internetowa i "wę-

drujące" wystawy a nie stała lokalizacja 

i white cube w centrum Warszawy?

Myślę, że utopią jest podejście niebiznesowe nie tylko do 

sztuki, ale również do niemal każdej innej dziedziny. Spójrz-

my chociażby na działalność charytatywną. Ogranicza się 

ona zwykle do dawania tak zwanej ryby zamiast wędki, 

a co za tym idzie – nie stwarza potrzebującym trwałej moż-

liwości poprawy jakości ich życia. Gdyby, zamiast tworzyć 

fundacje, dostarczać ludziom rozwiązań długofalowej po-

prawy życia, zdrowia, warunków bytowych itd., na przykład 

poprzez tworzenie miejsc pracy, być może świat nie cecho-

wałby się dziś tak głębokimi dysproporcjami społecznymi.

Galeria Limited Edition powstała jako fuzja 

dwóch pasji: biznesu oraz sztuki. W świecie 

reprodukcji i masowej produkcji rzeczy ten 

mariaż wydaje się jednak utopią. Czy rzeczy-

wiście te dwa obszary można połączyć tak, 

aby funkcjonować jako galeria niezależna?

1

Z drugiej jednak strony podejście czysto biznesowe, 

gdzie liczy się wyłącznie zysk (na przykład masowa 

produkcja w sztuce, która nota bene nie ma wartości 

kolekcjonerskiej a jedynie dekoracyjną), również w ten-

dencjach ogólnoświatowych zaczyna być szeroko kryty-

kowane, ze względu na koszty, które generuje, a które 

ponosi nie biznes, lecz społeczeństwo czy środowisko. 

Problem nie leży więc w biznesie, tylko w podstawowym celu 

biznesowym, jaki stawiają sobie firmy – w zysku. Zdrowy 

biznes powinien zmienić ten cel na stworzenie lepszych 

możliwości społeczeństwu jednocześnie przynosząc zysk.

Tak samo jest z działalnością galerii, która zajmuje się 

promowaniem artystów i wspieraniem ich w ich karierze, 

będąc jednocześnie firmą dochodową, a więc taką, która 

jest w stanie przetrwać na tym rynku. Dla artysty niezwykle 

ważnym jest, aby jego sztuka była opisywana, dyskutowana, 

analizowana i wystawiana w galerii. To go motywuje do 

działania, podtrzymuje wiarę w talent, rozwija i ulepsza jego 

warsztat. Dzięki takiemu podejściu, mamy po prostu dobrą 

sztukę przy jednoczesnej wysokiej etyce biznesowej, czyli 

coś o co dziś trudnoni, przemęczeni. Udostępnienie wystawy 

przez Internet staje się powoli koniecznością i ma nieporów-

nywalnie większy zasięg w stosunku do wystawy stacjonarnej. 

Mamy naszych rodzimych tuzów, mistrzów, w których zawsze 

warto inwestować, jak choćby Malczewski, Opałka, Fangor, 

Witkacy, Nowosielski i wielu innych. Jednak kiedy mówimy 

o artystach żyjących, sprawa przestaje być już tak oczywista. 

Ja osobiście uważam, że ze sztuką jest podobnie jak z modą. 

Warto inwestować nie tylko w sztukę, ale przede wszystkim 

w nazwisko, które za tą sztuką stoi: w artystę, który poten-

cjalnie może stać się modny w kręgach kolekcjonerskich, 

ponieważ wówczas tworzy się tak zwany popyt na jego 

prace. Nieliczni odnoszą sukces i cały sekret polega na 

tym, żeby umieć ich rozpoznawać. Można się tu posługiwać 

rankingami, notowaniami aukcyjnymi, ofertami galerii, śle-

dzić karierę artysty itd. itp. A najlepiej poznać go osobiście 

i wiedzieć jakim jest człowiekiem, czy jest uczciwy, czy trzy-

ma stabilne ceny, z kim współpracuje, gdzie się wystawia.

W dzisiejszych czasach bardzo modna jest też tzw. 

młoda sz tuka. Oczywiście, w długiej perspek tywie 

W jaki rodzaj sztuki, Pani zdaniem jako 

ekonomistki, najlepiej teraz inwestować?
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czasowej praca kupiona za kilkaset złotych powinna 

być warta więcej. Jednak duży sukces inwestycyjny 

w  przypadku młodej sztuki jest jak los na loterii.o jej 

zakupie. Jeśli się rozmyśli, ma prawo pracę odesłać. 

Takie możliwości gwarantuje tylko przestrzeń wirtualna. 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w połączeniu 

ze sztuką jest też formą innowacji na tym rynku. Tworze-

nie profesjonalnych wystaw wirtualnych daje możliwość 

obcowania z dziełem sztuki w zaciszu swego domu. Dzi-

siejszy świat ogranicza nas czasowo, jesteśmy zabiega-

ni, przemęczeni. Udostępnienie wystawy przez Internet 

staje się powoli koniecznością i ma nieporównywalnie 

większy zasięg w stosunku do wystawy stacjonarnej. 

Według statystyk inwestowanie w sztukę przynosi bardzo 

atrakcyjną stopę zwrotu, zdecydowanie korzystniejszą od 

alternatywnych aktywów typu akcje czy depozyty, średnio 

na poziomie kilkunastu procent w ciągu roku, ponad 60% 

w ciągu 5 lat i ok 280% w ciągu 10 lat. Jest to jedna z naj-

bardziej atrakcyjnych długofalowych form inwestycyjnych.

Jeśli mówimy o inwestowaniu - jak wygląda 

długość takiej inwestycji i na jaką stopę 

zwrotu można liczyć?

Galeria Limited Edition jest sprofilowana w taki sposób, aby 

odkrywać i wspierać dobrze rokujących artystów, których pra-

ce w przyszłości mogą być znacznie więcej warte niż dzisiaj. 

Celowo nie mamy w swojej ofercie największych polskich 

tuzów, ponieważ ceny prac po ich śmierci już osiągnęły 

bardzo wysoki poziom i, choć w długiej perspektywie 

będą rosnąć, nie będą to już wzrosty spektakularne.

Naszym celem nie jest więc szybki zysk a długofalowe 

wspieranie artystów i pomoc wspięcia się na wyższe 

szczeble ich kariery. Tą podróż odbywamy wspólnie, dla-

tego ich sukces jest też naszym sukcesem i odwrotnie.

Nie jest łatwo dostać się do naszej galerii i tak na-

p rawdę n iew ie lu  ar t y s tom s ię  to  uda je .  S ta ra -

my się trz ymać bardzo wysoki poziom ar tystyczny. 

Rynek druków artystycznych stale się powięk-

sza. Artyści coraz częściej sami zarządzają 

swoją twórczością, sprzedając grafiki w wersji 

limitowanej na swoich stronach interneto-

wych. Co takiego jednak daje potencjal-

nemu klientowi możliwość zakupu grafiki 

czy zdjęcia przez stronę Limited Edition?

2

3

Galeria promująca artystów ma za zadanie wybierać 

artystów nie tylko pod kątem merytorycznym, ale też 

etycznym. Na przykład bardzo zwracamy uwagę na to, 

aby artyści nie przekraczali limitu edycji, aby ceny w na-

szej galerii były zbliżone lub identyczne jak autorskie 

i były stabilne dzięki ustalaniu poziomu minimalnego cen, 

poniżej którego się nie schodzi. Nie wyobrażam sobie 

sytuacji, w której jeden klient kupuje pracę za x a drugi 

za połowę tej ceny, bo na przykład artysta ma gorszy 

okres lub galeria narzuca ogromną marżę. Byłoby to po 

prostu nie w porządku wobec klienta. Z powodów etycz-

nych zdarzało nam się wygaszać współpracę z artystami. 

Poza wspomnianymi wcześniej aspektami merytorycznymi, 

wysokim poziomem artystycznym prac i etyki, artysta też 

musi mieć to „coś”. Wbrew powszechnym opiniom, posia-

danie wykształcenia kierunkowego nie jest u nas must have 

a z drugiej strony wcale nie gwarantuje bycia artystą LE. 

Mamy rewelacyjnych artystów, którzy wcale nie ukończyli 

Akademii Sztuk Pięknych. Należą do nich, na przykład, Mar-

cin Ryczek, Szymon Brodziak, Paul Bik, Rafał Michał Szaton 

czy Aleksandra De Sa’. W przypadku Marcina, Szymona 

i Rafała, przyszłam do nich z propozycją współpracy w 2013 

roku, a więc zanim odnieśli swoje największe sukcesy arty-

styczne. Wiedziałam od początku, że to są artyści, którzy 

mają przed sobą wielką przyszłość i to się potwierdza. 

Oczywiście nie brakuje nam również doskonałych ar-

tystów o  wyksz tałceniu kierunkowym, takich jak Ja -

nusz Szpy t, Stanis ław Ożóg, Józef Gazda, Dominik 

Jasiński czy moje niedawne odkrycie, niezwykle in -

tr ygujący Bar t łomiej Kownacki. Mamy też mistrzów 

o  ugruntowanej pozycji na polskim i międzynarodowym 

rynku, jak Józef Wilkoń, Beata Czapska czy Janusz Stanny.

Korzystamy ze wsparcia eksper tów, kuratorów sz tu -

Jakim jeszcze kluczem posługuje się Pani 

przy doborze artystów? Czy współpracu-

je Pani z kuratorami czy też fachowcami 

w danej dziedzinie?

Najpierw poruszyć, potem pokazać dorobek, poznać się, 

ustalić warunki współpracy, zająć się tworzeniem a promocję 

oddać w ręce galerii. Ogólnie jest to dosyć długi proces.

Czego zatem trzeba dokonać, aby znaleźć 

się w plejadzie artystów galerii Limited 

Edition?

Historycznie galeria miała zajmować się wyłącznie edycja-

mi limitowanymi i sztuką na papierze (grafika, fotografia). 

Z czasem, w odpowiedzi na potrzeby klienta, powstała 

konieczność rozszerzenia oferty. Nasza oferta jest w cią-

głym procesie, aby sprostać wysokim wymaganiom rynku.

Ostatnio wśród artystów pojawili się również 

tacy, których dzieła trudno zaklasyfikować 

jako prace "limited edition" tacy, jak Rafał 

Michał Szaton czy Paul Bik. Skąd ta zmiana 

kursu galerii?

ki czy krytyków. Można wręcz uznać, że wokół galerii 

jest skupionych wiele życzliwych nam osób, jak choć-

by kurator i znawca sztuki Wiesława Wideryńska; od-

powiedzialna za Galerię -1 Centrum Olimpijskiego 

i Warszawskie Targi Sztuki Kama Zboralska; szefowa 

Fundacji Józefa Wilkonia, Blanka Wyszyńska-Walczak; 

czy szefowa Rynku i Sztuki, Anna Niemczycka-Gottfried.
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Galeria ma rzeczywiście w planach wyjście na ryn -

k i  zagraniczne w ko le jnym roku kalendarzowym, 

o  czym będę informować, kiedy przyjdzie na to czas.

Mówimy o Polsce, ale może galeria planuje 

ekspansję również na inne rynki? Artyści, 

którzy znajdują się pod opieką galerii to 

przecież w dużej mierze artyści podróżujący...

Sądzę, że obydwie te formy muszą się uzupełniać. Galeria 

Limited Edition jest galerią internetową, a jednak korzysta 

również z przestrzeni stacjonarnej. Udział w Warszawskich 

Targach Sztuki, wystawy u Partnerów takich jak Galeria -1 

Centrum Olimpijskiego czy Galeria Delfiny, nasze atelier 

na Warszawskim Mokotowie do którego można wpaść po 

umówieniu się i przy fiz to też forma dostępności i wyjścia 

ze sztuką do ludzi preferujących fizyczne z nią obcowanie. 

Według najnowszych statystyk, udział ga-

lerii internetowych w rynku sztuki wzrósł 

w ostatnich latach. Sądzi Pani, że przyszłość 

rynku sztuki w Polsce to również właśnie 

galerie wirtualne?

Uwielbiam polską sztukę a w szczególności Witkace -

go. Interesuje mnie sztuka współczesna. Jednym z  arty-

stów, którego ostatnio odkryłam, jest Wiktor Dżochowski. 

Artysta z krwi i kości, jego biografię można uznać za 

pełną romantyzmu - jego życie nie należy do łatwych, 

lekkich i przyjemnych a jednak kręci się niemal wy-

łącznie wokół malarstwa. Ta postać mnie fascynuje.

Bardzo lubię też malarstwo hiszpańskie: surrealistyczne 

obrazy Salvadora Dalego czy kubistyczne prace Pabla 

Picassa. Może nie jestem tu oryginalna, ale trzeba przy-

znać, że to naprawdę genialni i ponadczasowi twórcy.

Ocz y w i ś c ie  bardzo p r zepadam też  za twórc zo -

ś c ią  wsz y s t k i ch  a r t y s tów z  nasze j  ga le r i i .  Ko -

cham wręcz twórczość piekielnie u talentowanego 

Wilkonia, subtelność rzeźby Czapskiej czy reliefy Bika.

Artystów zawsze pyta się o inspiracje. Proszę 

więc jeszcze opowiedzieć o Pani inspira-

cjach artystyczno-galeryjnych.

W najbliższym czasie można nas spotkać na Warszawskich 

Targach Sztuki. Szykujemy też kolejną wystawę wirtualną, 

tym razem Paula Bika. Oczywiście zapraszamy do atelier, 

na którego siedzibę wybraliśmy mieszkanie w przedwo-

jennej kamienicy na warszawskim Mokotowie, należące do 

rzeźbiarki Beaty Czapskiej. Jest to jedyne miejsce w Polsce 

ze stałą ekspozycją prac tej artystki. Atelier stanowić bę-

dzie miejsce spotkań dla ludzi skupionych wokół galerii. 

Umówić się można dzwoniąc pod numer 502381176. q

Czego mamy spodziewać się w najbliższych 

miesiącach? Nowi artyści, wernisaże?

2Paul Bik – artysta reprezentowany przez 
Galerię Limited Edition, 2017, fot. Tomek 

Kowalski, źródło: materiały prasowe
Galerii Limited Edition

3
(obraz) Paul Bik, Composition 44, 65 x 80 cm, 

(rzeźba) Beata Czapska, Golden Way, Atelier Limited 
Edition 2017, fot. Tomek Kowalski, źródło: materiały

prasowe Galerii Limited Edition

1
(po lewej) Paul Bik, (po prawej) Iwona Staroszczyk 

w Atelier Limited Edition, 2017, fot. Tomek Kowalski, 
źródło: materiały prasowe Galerii Limited Edition

Galeria MILANO - świat 
artystycznej biżuterii, rodem 

z wybiegów z Mediolanu 
na warszawskiej Saskiej Kępie

polSkIE galErIE SZtukI

www.milano.arts.pl

Fotografia na kubkach: Gil Kuno przygotowuje 
instalacje galeria Milano 2016


