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Może wydać się banalne, że kluczową wskazówką tego Pomocnika jest… regularne pielęgnowanie domowej kolekcji. Wielu kosztownych
zabiegów konserwatorskich można by uniknąć
dbając o właściwe przechowywanie, odkurzanie,
ochronę przed wahaniami temperatury, wilgocią i światłem. W muzealnym żargonie zbiór tych
czynności nazwano konserwacją profilaktyczną.
Ta prężnie rozwijająca się dziedzina bywa także
przedstawiana jako spadkobierczyni tradycyjnych metod prowadzenia domów, w czasach,
kiedy rękodzielniczym przedmiotom zapewniano długi żywot. Lucyna Ćwierczakiewiczowa
zawarła w Poradniku porządku i różnych nowości gospodarczych (1875) wiele rad dotyczących
przedmiotów użytku codziennego. Na przykład w sprawie zwierciadeł i plam powstałych
pod szkłem instruuje: „szkodę tę mogą sprawić
promienie gorącego słońca i stąd ostrzegamy,
że kto ma pomieszkanie na mocne południowe
słońce wystawione, nie powinien nigdy stawiać
toalety w oknie”. W kwestii mycia zaleca: „unikać
(...) dostawania się spirytusu na ramy lakierowane, gdyż spirytusowy lakier zaraz się spirytusem
rozłoży i w następstwie rama się poplami”. Dzieli
się także sposobami na pielęgnacje dzieł sztuki:
do czyszczenia gipsowych płaskorzeźb zaleca
użycie gęstego klajstru z krochmalu, do wywabiania tłustych i atramentowych plam z marmuru – masy z palonej magnezji i benzyny. Chociaż

propozycje Ćwierczakiewiczowej w dużej mierze
wytrzymały próbę czasu, współcześni konserwatorzy pewnie pozostaliby sceptyczni wobec prób
podejmowania takich zabiegów na własną rękę.
W Pomocniku wszystkie polecane działania,
zgodnie z założeniami konserwacji zapobiegawczej, zakładają więc brak jakiejkolwiek ingerencji w strukturę dzieła. W pierwszej części
znalazły się wskazówki dotyczące przechowywania oraz odkurzania obrazów, prac na papierze
oraz rzeźb. Zostały one sformułowane wspólnie
z Agatą Nowakowską-Wolak, wieloletnią kierowniczką działu konserwacji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, prezeską Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Kaliną Marzec, stołeczną
konserwatorką rzeźby. W pracy nad Pomocnikiem odnosiłyśmy się do muzealnych standardów, ale próbowałyśmy znaleźć rozwiązania
optymalne dla domowych opiekunów, zaproponować alternatywne materiały do tych profesjonalnych i nierzadko kosztownych. Dlatego część
poświęcona klimatowi w jakim przechowujemy
dzieła – temperaturze, wilgoci, światłu – najbardziej kluczowa w profesjonalnych magazynach,
została tu omówiona na końcu. Chociaż są to parametry, które w domowych warunkach bardzo
trudno regulować, warto mieć je w pamięci jako
punkt odniesienia.
W drugiej części przedstawiamy trzy domowe kolekcje prowadzone w sposób niezwykle
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inspirujący – Galerię Kenara w Zakopanem oraz
stołeczne: Pracownię Jarnuszkiewiczów i Tchorek-Bentall Studio. Podczas prac stało się jasne,
że problemy przechowywania kolekcji to tylko
wierzchołek góry lodowej. Ogromnym wyzwaniem i ciężarem opiekunów są problemy życia
codziennego: utrzymanie lokalu, zabieganie
o niższy czynsz, przeprowadzenie remontu
dachu, uczestniczenie w procesach sądowych,
administrowanie, wreszcie – poszukiwanie funduszy. Z moich rozmów z właścicielami historycznych pracowni, które funkcjonują jak małe
muzea, eksperymentalne instytuty badawcze,
instalacje artystyczne, wynika potrzeba zaprojektowania mądrego strukturalnego wsparcia
ze strony państwa i samorządów. Próbę wypracowania takiego mechanizmu podejmuje
Zespół ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych przy Biurze Stołecznego
Konserwatora Zabytków.
Historyczne pracownie i domowe kolekcje
pozostawione rodzinie przez artystów, stanowią szczególny przypadek pośród wszystkich
domowych zbiorów i pewnie dlatego stały się
inspiracją do napisania Pomocnika. Mam nadzieję, że zawarte w nim rady okażą się przydatne
osobom prowadzącym tego typu miejsca, a także tym, którzy opiekują się mniejszymi kolekcjami, czy poszukują sposobu na uporządkowanie
starych rodzinnych fotografii.

Każda kolekcja jest inna i wymaga różnych
sposobów działania. W świecie idealnym przed
rozpoczęciem prac porządkowych warto byłoby zaprosić konserwatora, aby ocenił ogólny
stan zachowania zbioru, wyłowił najbardziej
potrzebujące dzieła i poradził jak zorganizować
się w domowej lub pracownianej przestrzeni na
nowo, tak by ją zabezpieczyć, a jednocześnie
jej nie zmieniać. Jeśli trudno o taką możliwość,
pozostaje podążać za ogólnymi wskazaniami.
Kilka propozycji poszerzenia wiedzy z zakresu
konserwacji zapobiegawczej zamieszczam w bibliografii oraz spisie przydatnych adresów.
Pomocnik powstał dzięki półrocznemu stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest pierwszą próbą stworzenia bazy
wskazówek, która będzie mogła być w przyszłości rozwijana, poszerzana o kolejne dziedziny
i uszczegóławiana o studia przypadku.
Bardzo dziękuję opiekunkom pracowni i artystkom: Urszuli Kenar, Marii Jarnuszkiewicz
i Katy Bentall za podzielenie się historią zmagań,
których doświadczają. Ich wieloletnie działania
i zasługi wymagają dokładniejszego opisania,
niż było to możliwe w Pomocniku.
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PRZECHOWYWANIE
I PIELĘGNACJA

Rękawiczki

O potrzebie korzystania z rękawiczek

10

Przed przenoszeniem, oglądaniem, pakowaniem, czyszczeniem – właściwie każdą czynnością, podczas której dotykamy dzieł sztuki
– dokładnie myjemy ręce i najlepiej zakładamy
czyste winylowe, lateksowe lub bawełniane rękawiczki, dostępne w sklepach z chemią gospodarczą. Brud, pot, naturalne tłuszcze i mikroorganizmy, które zostawiamy na powierzchni
dzieł inicjują chemiczną degradację, mogą również pozostawić trwałe ślady. Zakładanie rękawiczek jest szczególnie ważne w przypadku
prac na papierze, fotografii oraz przedmiotów
metalowych. Dotykanie tych ostatnich gołymi
rękami prowadzi do powstania ognisk korozji
i plam. Ścieramy też wtedy patynę, która potem nierównomiernie się utlenia – nasza rzeźba może wybłyszczyć się miejscowo, niczym
pomniki chętnie dotykane przez turystów.
Weźmy też pod uwagę, że dotykana materia może być niebezpieczna dla nas. Zakurzone rysunki i dokumenty z ich mikroflorą mogą
łatwo przenieść się na naszą skórę i spowodować np. egzemę.
Obowiązkowo zakładamy (i często zmieniamy) rękawiczki przy pracy z bardzo brudnymi
dziełami. Po pierwsze, żeby nie przenosić brudu
między obiektami. Po drugie, żeby nie wcierać
warstw kurzu połączonego z naszym brudem

w strukturę dzieła, co powoduje trwałe lub
trudno usuwalne zabrudzenia.
W niektórych muzeach częściej stosuje się
rękawiczki lateksowe lub winylowe z obawy
przed przyklejaniem się drobnych włosków bawełny do powierzchni dzieła lub zahaczeniem
o odspojony element i jego oderwaniem. Kontrowersję wzbudza używanie bawełnianych
rękawiczek przy pracy z dziełami na podłożu
papierowym – w rękawiczkach ruchy są mniej
precyzyjne (co stwarza zagrożenie rozdarcia papieru lub wysmyknięcia się dzieła na podłogę).
Bawełna może przyciągać odspojone warstwy
farb czy atramentów, a także „łapie” brud.
Alternatywą dla sceptyków rękawiczek jest
częste mycie rąk.
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Część poświęcona obrazom została przygotowane na podstawie rozmów z wieloletnią kierowniczką Działu Konserwacji
Muzeum Tatrzańskiego Agatą Nowakowską-Wolak oraz literatury dotyczącej konserwacji prewencyjnej (zob. bibliografia).

Obrazy

Przechowywanie
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Aby ochronić obrazy przed kurzem i mechanicznym uszkodzeniem musimy je opakować.
Używamy do tego materiałów oddychających
(higroskopijnych).
Owijamy obraz w gładki, najlepiej bezkwasowy papier lub ewentualnie dostępny w sklepach
papierniczych: papier offsetowy z rolki, papier
półpergaminowy, tzw. pakowy (to mniej profesjonalne, ale wciąż bezpieczne rozwiązania).
Obraz pakujemy z dwóch stron, jak prezent. Naszym celem jest ochrona przed kurzem, a ten
jest równie niebezpieczny gdy gromadzi się po
tylnej stronie obrazu i od odwrocia penetruje
warstwę malarską.
Możemy także opakować obraz w tzw.
agrowłókninę, delikatne płótno, materiał typu
tyvek albo domowe sprane poszewki i poszwy
na pościel. W przypadku wszystkich tych materiałów ważne, by ich powierzchnia była zwarta,
bez włosków, które mogłyby przyczepić się do
lica obrazu czy blejtramu.

Można też zastosować kombinację: lico obrazu zabezpieczyć np. papierem półpergaminowym, a całość opakować w agrowłókninę
czy poszewkę. Zabezpieczenie lica śliskim papierem, np. półpergaminowym jest konieczne
szczególnie, jeśli warstwa malarska jest krucha,
z tendencją do łuszczenia się lub obraz został
namalowany impastowo. Nigdy nie trzymamy
obrazów zawiniętych w folię bąbelkową dłużej
niż kilka dni (jedynie na czas transportu)! Folia
zatrzymuje wilgoć oraz przyspiesza rozwój mikroorganizmów, pleśni i grzybów.
Do opakowania stosujemy papierowe taśmy
malarskie, ale nigdy nie kleimy ich bezpośrednio do ramy, odwrocia, a tym bardziej do obrazu. Klej z taśmy może zerwać warstwę malarską, a na ramach, blejtramie czy odwrociu
spowodować trwałe odbarwienia.
Dodatkowo zabezpieczamy narożniki ram
przy użyciu tektury, dwukrotnie złożonej folii bąbelkowej, styropianu lub polietylenowej pianki.
Obrazy przechowujemy pionowo. Unikamy
miejsc blisko źródeł ciepła (kaloryfer, piec)
oraz miejsc, przez które domownicy często
przechodzą, tworząc mechaniczne zagrożenie.
Nigdy nie kładziemy obrazów bezpośrednio
na podłodze, gdzie łatwo mogą ulec zalaniu,
np. przy myciu podłogi. Zawsze umieszczamy
je na klockach np. z pianki polietylenowej, styropianu, drewna.
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Jeśli mamy więcej wartościowych obrazów,
warto rozważyć zbudowanie stojaka lub regału (z drewna lub metalu, zabezpieczonych lakierem lub farbą akrylową) z przegródkami na
każdy obraz.
Z dbałością możemy przechowywać obrazy
także bez stojaka. Zestawiamy je wtedy parami
według zasady lico do lica, blejtram do blejtramu, pod warunkiem, że są:

Obrazy

»»
»»
»»
»»
»»
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dobrze zapakowane,
tych samych rozmiarów,
w dobrym stanie,
z płaskim licem (bez impastów),
z płaskimi, niewystającymi ramami.

Jeśli kompozycje mają różne wymiary, nigdy
nie składamy ich razem licem do lica, ponieważ
mniejszy obraz może wypchnąć płótno większej
kompozycji, zostawić na nim ślady, otarcia itp. W
takim przypadku, również zapakowane, zestawiamy je skierowane blejtramem do blejtramu.
Nigdy nie opieramy obrazu tak, by warstwa
malarska dotykała szafy, ściany czy innych przedmiotów. Aby uniknąć otarć i wykruszeń, zawsze
opieramy obraz blejtramem.
Jeśli obrazów jest więcej, ale są w podobnych
rozmiarach, możemy je trzymać po kilka w jednym miejscu. Jeśli rozmiary są różne, dobrze dla
każdej pary znaleźć inne miejsce.

Obrazy przenosimy bardzo ostrożnie. Najlepiej pojedynczo, trzymając za ramę i blejtram
dwoma rękami po bokach obrazu. Niesiemy
obraz licem do siebie, uważając żeby przypadkiem nie uszkodzić kompozycji. Niewielkie płótna możemy nieść po dwa, trzymając je zawsze
za blejtram, a nie za ramę – źle oprawiony obraz
może się z niej wysunąć i uszkodzić.

Odkurzanie
Jeśli obrazy są dobrze zachowane (z trwałą warstwą malarską) i silnie zakurzone, to kurz zdejmujemy delikatnym pędzlem z miękkim włosiem lub odkurzaczem zakończonym okrągłą
szczotką z miękkim włosiem. Rozpoczynamy
od najmniejszego ciągu i delikatnie odkurzamy
kompozycję. Koniecznie dbamy, by odkurzacz
był czysty sam w sobie, miał świeży filtr i czystą
ssawkę. Możemy także zdjąć kurz z powierzchni obrazu elektrostatyczną ściereczką z miękkiego włókna (mikrofibra). Wszystkie zabiegi
wykonujemy na sucho i bardzo delikatnie!
Jeśli mimo odkurzenia kompozycja wydaje się brudna, to jest to zapewne brud, który
wniknął w strukturę obrazu. Prawdopodobnie
pokrywający warstwę malarską werniks uległ
także starzeniu i jak to się mówi „oślepł” lub
pożółkł. W tym przypadku konieczna będzie
pomoc konserwatora!
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Jeśli warstwa malarska jest delikatna lub
płótno uszkodzone – stanowczo rezygnujemy
z odkurzacza i szmatki. Stosujemy co najwyżej
pędzle z miękkim włosiem (wiewiórcze, sobolowe, syntetyczne) lub rezygnujemy z odkurzania
i prosimy o pomoc konserwatora.

Ostrzeżenia
Nie nanosimy żadnych uwag czy podpisów bezpośrednio na obrazie, ani na jego odwrociu!
Nie podejmujemy się retuszów, uzupełnień kolorystycznych i innych przemalowań. Wymaga
to specjalistycznej wiedzy i umiejętności, wcześniejszego oczyszczenia powierzchni, dobrania
odpowiednich farb.

Obrazy

Nie czyścimy obrazów domowymi sposobami:
kwaskiem cytrynowym, skrobią ziemniaczaną.
Zniwelowanie tych zabiegów wymaga potem
długiej pracy specjalisty.
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Część poświęcona pracom na papierze
została przygotowana na podstawie rozmów z wieloletnią kierowniczką Działu
Konserwacji Muzeum Tatrzańskiego
Agatą Nowakowską-Wolak oraz literatury dotyczącej konserwacji prewencyjnej
(zob. bibliografia).

Prace na papierze i fotografie

Przechowywanie
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Prace na podłożu papierowym i fotografie są
najdelikatniejszą materią w domowych kolekcjach. Obchodzimy się z nimi z wielką uwagą.
Staramy się eliminować pośpiech, gdyż łatwo
prowadzi do niezamierzonego rozdarcia czy
pogięcia papieru.
Rysunki i grafiki przechowujemy jedna na
drugiej, poziomo, przedzielone cienkim bezkwasowym papierem przekładkowym lub opakowane w obwoluty (wystarczy kartka złożona
na pół wystająca z obu stron poza chronioną
pracę), najlepiej w bezkwasowym pudle lub
teczce. Odcięcie od światła i tzw. rezerwa alkaliczna zawarta w bezkwasowych papierach
i kartonach opóźniają procesy żółknięcia papieru, odbarwiania się tuszów i atramentów.
Rozmiar pudła dopasowujemy do prac, nie
odwrotnie. Prac nie składamy – przechowujemy je w stanie rozłożonym! Wyjątek stanowią
dokumenty, czy prace tak delikatne, kruche

lub zdeformowane, że przy rozłożeniu mogłyby zostać jeszcze bardziej uszkodzone. Wtedy
zostawiamy je w stanie złożonym i sięgamy po
pomoc specjalisty – konserwatora papieru.
Pudła muszą być wykonane ze specjalnej
tektury (najlepiej z atestem PAT). Można zaopatrzyć się w nie w firmie dystrybuującej materiały
do archiwizacji (zob. przydatne adresy). Wybieramy model i rozmiar odpowiedni do naszych
zbiorów lub zamawiamy pudła o specjalnych
wymiarach.
Pomiędzy dziełami stosujemy przekładki
z bezkwasowego papieru. Wycinamy je pod
wymiar prac, tak by były kilka milimetrów większe. Układamy na przemian prace i przekładki,
dbając by nie zagiąć krawędzi ani narożników.
Najlepiej układać na sobie kompozycje tych samych formatów. Jeśli prace różnią się formatami, układamy je od największej (na spodzie), do
najmniejszej (na wierzchu). Delikatnie usuwamy wszystkie metalowe elementy, jak spinacze
i zszywki – pozostawione w pudle, z czasem
będą rdzewieć, niszcząc pracę lub dokument.
Wartościowe prace i dokumenty przechowujemy osobno. Umieszczamy w obwolucie z przekładką z cieńszego bezkwasowego papieru od
lica, a potem w bezkwasowej teczce. Nie mając
pod ręką specjalistycznych papierów możemy
tymczasowo zadowolić się biurowym papierem
do drukarek lub papierem offsetowym – obec-
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Prace na papierze i fotografie
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ne papiery nie są kwaśne. Obwolutę możemy
wykonać z grubszego kartonu typu Titiano lub
Ingres (dostępne w sklepach plastycznych),
chociaż najlepiej byłoby zastosować karton
Carta Guardia, zwany kartonem holenderskim
(dostępny w sklepach z materiałami archiwalnymi, zob. przydatne adresy).
Prace wartościowe oraz wykonane w technice pastelu warto oprawić w passe‑partout. Do
takiej oprawy, która jest relatywnie najdroższa
i jednocześnie najbardziej profesjonalna, potrzebujemy pomocy konserwatora, który w bezpieczny sposób zamocuje prace do tzw. plecków za pomocą narożników, pasków lub bibuły
japońskiej z klajstrem. Konieczne będzie użycie
passe-partout z bezkwasowych materiałów.
Cenne fotografie możemy przechowywać
w obwolutach (archiwalnych lub wykonanych
samodzielnie) z bezkwasowego papieru, bawełnianych lub ze specjalnego rodzaju folii poliestrowej (tzw. Melinex lub Mylar). Można też
zastosować przekładki z papieru bezkwasowego lub offsetowego. Wybór sposobu pakowania
nie jest jednoznaczny. W przypadku fotografii
najlepiej poradzić się specjalisty, co dla naszych
zbiorów byłoby najlepsze.

OBWOLUTY PAPIEROWE
za

przeciw

Dobrze chronią
przed drobnymi wa- Nie chronią przed
haniami temperatury wodą.
i wilgotności.
Utrudniają dostęp
do fotografii – aby
Niedrogie
ją obejrzeć należy ją
rozwiązanie.
wypakować, co może
doprowadzić do
uszkodzeń.
Spowalniają niektóre
procesy starzenia
Zajmują więcej
np. zakwaszanie się
miejsca.
papieru fotograficznego.
Oddychają, a więc
przepuszczają ewentualne substancje
czynne wytwarzane
przez fotografię.
Można na nich łatwo
zapisać informację
ołówkiem.
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Prace na papierze i fotografie

OPAKOWANIE Z POLIESTRU
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za

przeciw

Dają możliwość bardzo łatwego i bezpiecznego oglądania zdjęć.

Nie oddychają,
a więc w razie uwalniania substancji
chemicznych potęgują ich działanie.

Chronią przez
kurzem i przed
dotykiem rąk.

Wymagają bardzo
stabilnych warunków zewnętrznych.

Chronią przed wodą
(choć nie przed zalaniem, gdyż obwoluty nie są szczelnie
zamknięte).

Drogie rozwiązanie.

Zapisanie informacji
wymaga użycia specjalnego flamastra.
Tabela za: Jak chronić stare fotografie? Poradnik wydany przez
Fundację Archeologia Fotografii w Warszawie.

Pudła z fotografiami i pracami na papierze przechowujemy w drewnianej lub metalowej szafie
(komodzie), tak by stworzyć kolejną barierę dla
światła. Zdania na temat wyższości poszczególnych rozwiązań są podzielone:

SZAFA DREWNIANA
za

przeciw

Drewno, a zwłaszcza współcześnie
wyprodukowane
meble z płyt drewSprawdza
nopodobnych mogą
się w sytuacji
być źródłem formalgwałtownego
dehydu, kwasów
wzrostu wilgotności, organicznych, nadponieważ drewno
tlenku wodoru, które
może wchłonąć tę
są szkodliwe dla prac
wilgoć.
na papierze. Dotyczy
to zwłaszcza drewna
sosnowego i lakierów
rozpuszczalnikowych.

Często w domu
mamy już drewnianą
szafę z szufladami.

Standardy muzealne
wymagają stosowania w meblach drewnianych specjalnych
folii termo-utwardzanych, tkanin zawierających węgiel
aktywny lub materiałów pochłaniających
zanieczyszczenia atmosferyczne jak
np. papier
Micro-Chamber.
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Prace na papierze i fotografie

Według zaleceń konserwatorskich nie
powinna to być szafa
bukowa ani dębowa,
ponieważ te gatunki
drzew naturalnie zawierają kwasy.
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W sytuacji niebezpoW sytuacji bezpośred- średniego pożaru,
niego pożaru drewprace na papierze nie
niany mebel podsyca odczują tak gwałtowogień. Zawartość
nego podwyższenia
szafy momentalnie
temperatury. Ciepło
płonie.
nie będzie kumulować się w środku.
Niedrogie
rozwiązanie.

SZAFA METALOWA
za
Sprawdza się w stabilnych warunkach
klimatycznych.
W sytuacji pożaru
może stanowić skuteczną barierę
dla ognia.

przeciw
W sytuacji gwałtownego wzrostu wilgotności to zawartość szafy – dzieła
sztuki – będą musiały pochłonąć wilgoć.
W sytuacji pożaru
może zadziałać
jak piekarnik.

Spełnia archiwalne
Drogie rozwiązanie.
standardy.
Istnieje możliwość
adaptacji metalowych
regałów magazynowych (muszą być
malowane proszkowo
farbą, która chroni
je przed korozją) do
przechowywania pudeł, po dodaniu czarnej zasłonki, pochłaniającej światło.
Tabele opracowane na podstawie tekstów: Rady dla opiekunów
zbiorów. Z Bogumiłą Roubą rozmawiała Joanna Egit-Pużyńska oraz
Anna Czajka, Jak przechowywać, transportować i eksponować
dzieła sztuki na podłożach papierowych. Konserwacja profilaktyczna
w praktyce, w: O opiece nad kolekcją, pod red. Małgorzaty
Bogdańskiej-Krzyżanek i Joanny Egit-Pużyńskiej, Warszawa 2008.

Prace na papierze powinniśmy przechowywać w stanie rozłożonym. Jednak w przypadku archiwów architektonicznych nie zawsze
mamy taką możliwość. Zaleca się więc trzymanie rulonów pojedynczo, ewentualnie po
kilka sztuk w specjalnym bezkwasowym pudle
archiwalnym z przegródkami. Można przechowywać takie rulony pionowo lub poziomo.
Warto sfotografować projekty przed zawinięciem ich w rulon i przykleić miniaturkę kompozycji przy odpowiedniej przegródce, żeby za
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każdym razem nie rozwijać rulonów w poszukiwaniu konkretnego projektu. Każde wyjęcie
i rozwijanie stwarza zagrożenie mechanicznego uszkodzenia prac.

Prace na papierze i fotografie

Odkurzanie
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Prace przechowywane w pudłach między przekładkami powinny być bezpieczne. Jeśli jednak
zachodzi potrzeba zdjęcia kurzu z pracy na podłożu papierowym, z wielką uwagą możemy użyć
elektrostatycznej szmatki o miękkim włóknie
z mikrofibry lub gąbki wishab – dwustronnej
gąbki o dużej gęstości, twardości i chłonności
(jak miękka gumka), dostępnej w sklepach konserwatorskich.
Jeśli praca bądź dokument ma naddarte,
pozaginane krawędzie, wolno nam użyć tylko
delikatnego pędzla (wiewiórczego, sobolowego lub syntetycznego). Szmatka lub odkurzacz
uszkodzą pracę, wetrą brud w głąb struktury.
Pracując pędzelkiem możemy trzymać w okolicy włączony odkurzacz, żeby ssawka na bieżąco pochłaniała grzyby i pleśnie, zanim osiądą
na naszej skórze i drogach oddechowych. Dla
wrażliwych osób polecana jest maseczka.
Plakaty czyścimy odkurzaczem, gąbką
wishab lub szmatką. Najpierw próbujemy je delikatnie rozgiąć w rulonie. Rozkładamy licem do
dołu, na czystym podłożu – kartonie lub folii –

całość przygniatając obciążnikami. Odkurzamy
przy użyciu odkurzacza z miękką szczotką lub
elektrostatyczną szmatką, na sucho! Po oczyszczeniu odwracamy plakat, i kładąc na czystym
podłożu powtarzamy odkurzanie. Szmatkę wymieniamy kiedy się ubrudzi.

Ostrzeżenia
Nigdy nie przyklejamy nic do odwrocia obiektu.
Różne taśmy (papierowe i dwustronne), naklejki do albumów fotograficznych pozostawiają
trwały ślad w strukturze papieru.
Nie sklejamy rozdartych fotografii czy prac na
papierze taśmą, nawet polecaną do papieru.
Prace na papierze zawsze przechowujemy ułożone w pudłach, bez dostępu do światła.
Podpisujemy je wyłącznie ołówkiem o średniej twardości np. 2–3B. Robimy to delikatnie
i wyraźnie, zawsze w tym samym miejscu –
w prawym górnym albo lewym dolnym rogu.
W przypadku rulonów najlepiej na zewnętrznej
krawędzi.
Staramy się podpisywać koperty, obwoluty,
teczki, aby jak najrzadziej pisać na odwrociu samej fotografii.
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Prace na papierze i fotografie

Nie używamy piór, długopisów, flamastrów, nie
stawiamy pieczątek – ich tusz może przeniknąć
do lica, kiedy gwałtownie wzrośnie wilgotność.
Nawet stara pieczątka może w złych warunkach
puścić tusz i na trwałe zabarwić kompozycję.
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Na opakowaniach, obwolutach, kopertach prac
na papierze i fotografii dopuszcza się użycie pigmentowanego, wodoodpornego tuszu z atestem PAT, choć i tu najsilniejszą rekomendację
zyskuje ołówek o średniej twardości. Na kopertach z tworzyw sztucznych (poliester) można
pisać specjalnymi markerami z tuszem pigmentowym, odpornym na wodę.
Nie przechowujemy prac na papierze ani fotografii w koszulkach biurowych. Plastik, z którego są wykonane jest toksyczny i może przyspieszać procesy chemicznej degradacji.
Najbezpieczniejszym sposobem mocowania fotografii w albumach są narożniki fotograficzne.
Jeśli decydujemy się na album z plastikowymi
kieszonkami warto wybrać album profesjonalnej firmy. Nie umieszczamy fotografii w albumach pod folią samoprzylepną!
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Część poświęcona rzeźbie została przygotowana na podstawie rozmów z konserwatorką rzeźby Kaliną Marzec oraz
literatury dotyczącej konserwacji prewencyjnej (zob. bibliografia).

Rzeźby

Przechowywanie
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Rzeźby opakowujemy oddychającymi materiałami. Nie używamy folii malarskich ani bąbelkowych, ponieważ nie dopuszczają do środka
powietrza, zatrzymują wilgoć, tworząc warunki
do rozwoju pleśni i grzybów. Zaleca się używanie delikatnego płótna z naturalnej bawełny,
np. spranych poszewek, materiału typu tyvek,
agrowłókniny. Ich powierzchnia musi być zwarta, tak by pojedyncze włoski nie czepiały się powierzchni rzeźby.
Rzeźbę należy opakować szczelnie, ale nie
ściśle, żeby nie doprowadzić do ocierania się
materiału o powierzchnię rzeźby. Pomocna
może tu być papierowa taśma malarska, którą zabezpieczamy wolne końce materiału. Nigdy nie kleimy taśmy bezpośrednio do rzeźby!
Klej z taśmy pozostając na powierzchni wnika
w strukturę materiału powodując trwałe lub
trudne do usunięcia odbarwienia.

Odkurzanie
Do oczyszczenia rzeźb używamy odkurzacza
z małą nakładką. Rozpoczynamy od bardzo niskich obrotów i ostrożnie usuwamy kurz z powierzchni i zagłębień rzeźby. Cały zabieg wykonujemy z najwyższą ostrożnością. Uważamy na
wystające lub ażurowe elementy kompozycji.
Do wydobycia kurzu z zagłębień wykorzystujemy także pędzelki z miękkiego włosia (wiewiórcze, sobolowe, syntetyczne). Odradza się stosowanie twardej szczeciny ponieważ może ona
spowodować mikro-zarysowania, na co szczególnie narażone są rzeźby gipsowe. Wszystkie
zabiegi wykonujemy na sucho! Jeśli widzimy,
że farba się łuszczy lub odspaja, przerywamy
odkurzanie i zabezpieczamy wykruszone elementy do podklejenia przez konserwatora.
Do czyszczenia rzeźb nie wolno stosować
popularnych środków chemicznych gospodarstwa domowego takich jak płyny do mycia szyb
lub naczyń, płyny zawierające chlor itp. Mogą
spowodować nieodwracalne lub trudne do
usunięcia odbarwienia patyny lub polichromii,
a w przypadku rzeźb z drewna i gipsu – zacieki.
Brud, który chcemy usunąć może dodatkowo
wniknąć w głąb rzeźby! Z podobnych powodów nie ryzykujemy czyszczenia rzeźb substancjami takimi jak kwasek cytrynowy, ocet,
pasta polerska.
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Samodzielnie nie polerujemy i nie nabłyszczamy rzeźb. Oba te zabiegi wymagają specjalnych
materiałów, doświadczenia konserwatorskiego
i dobrego rozpoznania zamysłu artystycznego.
Niejednokrotnie artyści stosowali autorskie patyny o nietypowym składzie chemicznym, których zamierzonym efektem było np. matowienie powierzchni.

Co powinno wzbudzić nasz niepokój
Warto poprosić konserwatora o konsultację
w przypadku pojawienia się objawów takich jak:
»»
»»
»»
»»

Rzeźby

»»
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»»
»»
»»
»»
»»
»»

plamki wilgoci,
plamki rdzy,
plamki zielone (mogą to być glony,
pleśń, śniedź),
plamki czarne (mogą to być grzyby, odchody owadów, zachlapania, przebarwienia),
plamki innego koloru i pochodzenia (plamy po atramencie, stearynie),
wykruszenia,
nowe ubytki w warstwie malarskiej,
spękania powierzchni,
złamania,
wiórki drewna (mogą świadczyć o próchnieniu lub żerowaniu owadów),
niewielkie dziurki (przyczyną mogą być

»»
»»

kołatki lub spuszczele, które penetrują
domowe meble, drzwi, ramy okienne
i mogą przenosić się także na rzeźby),
pyłek na podstawie rzeźby albo na podłożu wokół (może świadczyć o osłabieniu powierzchni i struktury lub j.w.),
strukturalny brud (jeśli po dokładnym
odkurzeniu rzeźby, dzieło wciąż wydaje
się brudne, może być koniecznie oczyszczenie rzeźby specjalnymi preparatami).

Konserwator zaleci odpowiedni plan działania
lub podejmie konserwację. W przypadku pojawienia się grzybów, pleśni i innych szkodników
może zasugerować zastosowanie specjalistycznych preparatów biobójczych lub fumigację
(metoda gazowa). Warto, żeby ocenił też stopień zagrożenia innych zgromadzonych dzieł
i podpowiedział, jak je ochronić.

Ostrzeżenia
Nie podejmujemy samodzielnych napraw. Ich
efekty mogą być nieodwracalne!
Nie sklejamy rzeźb klejami dostępnymi na rynku. Działanie klejów typu Poxipol jest zbyt silne
i nieodwracalne. Aby poprawić nierówne klejenie mogą być potrzebne metody mechaniczne,
bardzo inwazyjne dla konstrukcji rzeźby. Kleje
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tego typu są bardzo rzadkie w konsystencji –
z dużym prawdopodobieństwem trwale zaplamią rzeźbę.
Nie robimy retuszy, nie podmalowujemy. Uzupełnienie brakującej warstwy malarskiej wymaga dokładnego oczyszczenia powierzchni
rzeźby oraz użycia specjalistycznych farb, impregnatów, dobrania odpowiedniego koloru
i faktury. Ogólnodostępne farby nałożone na
brudną powierzchnię nie utrzymają się długo
i mogą powodować kolejne odpryski lub odwrotnie – mogą być trudne do usunięcia.

Rzeźby

Nie naklejamy plasterków, podpisów ani filcowych podkładek. Klej mocujący wnika w strukturę rzeźby i może powodować trwałe zabrudzenia.
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Nie piszemy bezpośrednio na rzeźbach ani na
podstawach. Ważne informacje dotyczące autorstwa, datowania, tytułu, dedykacji zachowujemy w dokumentacji rzeźby. Możemy też przygotować z kartonu metkę, na której ołówkiem
nanosimy potrzebne informacje i wieszamy na
rzeźbie za pomocą sznurka.

Dokumentacja
36

Warto fotografować swoje zbiory. Zdjęcia
będą pomocne w przyszłości do porównania
stanu zachowania obiektu lub w przypadku
jego uszkodzenia do jak najlepszej konserwacji. Staramy się wykonywać zdjęcia przy świetle
dziennym, w taki sposób, by na dzieło nie padały żadne cienie. W przypadku prac na papierze
i obrazów wykonujemy po dwa zdjęcia: lica i odwrocia. Sygnatury i inne informacje, np. stare
naklejki, fotografujemy w zbliżeniach. Rzeźby
i obiekty przestrzenne dokumentujemy z czterech stron, tak by na zdjęciach można było obejrzeć całą kompozycję.
Przygotowujemy spis domowych dzieł sztuki na kształt muzealnego inwentarza, najlepiej
poprzez stworzenie tabeli, w której będzie
można odnotować: autora, tytuł, czas powstania, miejsce pochodzenia, wymiary, tworzywo
i technikę. Podajemy historię poprzednich właścicieli dzieła, o ile jest nam znana. W oddzielnym polu dodajemy historyczne informacje
lub rodzinne anegdoty, które wiążą się z daną
pracą. Przy każdym dziele zamieszczamy fotograficzną miniaturę, żeby szybko móc zidentyfikować dzieło z opisem.

Warunki klimatyczne

Temperatura i wilgotność w muzeach
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Normy dotyczące temperatury i wilgotności
w pomieszczeniach, w których przechowuje się
i eksponuje dzieła sztuki są dla muzeów bardzo
restrykcyjne. W ostatnich latach zostały jednak
nieco poszerzone i pod uwagę brany jest także historyczny klimat w jakim przechowywano
dzieła. Uznaje się, że warunki klimatyczne są
względnie odpowiednie (nawet jeśli odbiegają od wyznaczonych norm), jeśli w ciągu roku
stan obiektów nie pogorszył się, co można wykazać na podstawie specjalistycznych opinii
konserwatorskich. Koncepcja klimatu historycznego jest próbą pogodzenia ochrony dzieł
sztuki z rachunkiem ekonomicznym – ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie magazynów bywa kosztowne dla placówki, a także
dla planety. Uznanie klimatu historycznego za
punkt odniesienia i polepszanie parametrów
klimatycznych względem najgorszych warunków w jakich dzieła nie niszczały, daje szansę
na wprowadzenie małych, ale realnych zmian
także w kolekcjach domowych*.
Normy muzealne wyznaczają horyzont działań. W kontekście domowym najważniejsze by
zadbać o względnie stabilne warunki w zakresie
* Szersze omówienie koncepcji klimatu historycznego w: Ochrona
zbiorów. ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum, red. Ewa
Święcka, Marek Rogowski, Warszawa 2013, s. 35–41.

temperatury, poziomu naświetlenia i wilgoci.
Co do zasady nie powinno się przechowywać
zbiorów: w piwnicy (duża wilgotność), na strychu oraz przy ścianie zewnętrznej budynku
(silne wahania temperatury i wilgoci), przy
kaloryferze (silne źródło ciepła), w miejscu nasłonecznionym (silne źródło ciepła oraz mocne działanie promieni UV). Należy umieścić je
z dala od kaloryferów, pieców, kominków, rur
wodociągowych.
W miarę możliwości dążymy do poprawy
warunków klimatycznych. Możemy zaopatrzyć
się w miernik poziomu wilgotności i w razie potrzeby, szczególnie zimą, użyć domowego nawilżacza lub zmniejszyć ogrzewanie (obniżenie
temperatury powoduje wzrost wilgotności).
Przydatne mogą okazać się popularne ostatnio
oczyszczacze powietrza – zanieczyszczenia
z ulicy także szkodzą pracom na papierze i fotografiom. Pod znakiem zapytania stoi użycie
klimatyzacji, która jako sprzęt awaryjny i często
serwisowany, może wywoływać duże wahania
temperatury i wilgotności. Najlepiej po prostu
znaleźć w domu miejsce, które w sposób naturalny będzie chłodniejsze i łagodnie wentylowane.
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Dopuszczalne warunki klimatyczne dla kolekcji
mieszanych (standard muzealny):

TEMPERATURA T [°C]
w sezonie
grzewczym

+18° C ≤ T ≥ +21° C

ogrzewanie działa
gdy T < +18° C

poza sezonem
grzewczym

+18° C ≤ T ≥ +25° C

chłodzenie działa
gdy T ≥ +24° C

Warunki klimatyczne

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA RH [%]
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w sezonie
grzewczym

35% ≤ RH ≤ 55%

poza sezonem
grzewczym

40% ≤ RH ≤ 60%

»»
»»

gdy RH spada
poniżej 25%, można obniżać T do
+15°C

Należy minimalizować wahania temperatury i wilgotności.
Fluktuacja dobowa nie powinna przekraczać T +/- 2°C, RH +/- 8%.

Norma stworzona na podstawie wyników projektu badawczego
Zarządzanie kolekcją muzealną w oparciu o komputerowe
modelowanie wpływu wahań mikroklimatu na obiekty zabytkowe
realizowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Instytut
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,
zgodnie z normą Zalecenia dotyczące temperatury i wilgotności
względnej w celu ograniczenia wywołanych przez niestabilność
mikroklimatu fizycznych uszkodzeń organicznych materiałów
higroskopijnych PN-EN 15757:2011.

Światło
Wszystkie dzieła sztuki są bardzo wrażliwe
na światło dzienne, które przyspiesza m.in.
żółkniecie papieru, blaknięcie barw (rysunki,
grafiki, polichromie), zanik obrazu (fotografie).
Minimalizujemy dostęp światła słonecznego
i sztucznego poprzez:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

przechowywanie zbiorów w pomieszczeniach bez okien,
przechowywanie zbiorów w pudłach,
szafach, regałach zasłoniętych czarną
tkaniną pochłaniającą światło,
montowanie rolet lub żaluzji w pomieszczeniach z oknami,
wyklejenie okien transparentną folią blokującą promieniowanie UV i IR,
stosowanie oświetlenia LED, które nie
emituje promieniowania UV i IR oraz jest
bardziej energooszczędne,
umieszczanie dzieł daleko od źródeł
światła (aby chronić je przez promieniowaniem i źródłem ciepła),
eksponowanie obiektów wrażliwych na
światło w ramie za szybą z folią blokującą
promieniowanie UV lub za tzw. szkłem
muzealnym.

Propozycje wg NIMOZ, Ochrona zbiorów. ABC profilaktyki
konserwatorskiej w muzeum, red. Ewa Święcka, Marek Rogowski,
Warszawa 2013, s. 42.
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Gdzie szukać porady konserwatorskiej
Możemy szukać rekomendacji i kontaktu
do konkretnego specjalisty, konserwatora:
»»

»»
»»

Informacje praktyczne

»»
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na Wydziałach Akademii Sztuk Pięknych
(Kraków, Warszawa, Wrocław – Wydział
Ceramiki i Szkła), w Zakładzie Konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
w regionalnych muzeach,
u wojewódzkich i miejskich konserwatorów zabytków,
w Oddziałach Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami.

W przypadku fotografii źródłem informacji
i kontaktów jest Fundacja Archeologia Fotografii w Warszawie.
Właściciele domowych kolekcji umiejscowionych w Warszawie mogą też szukać porady
w Zespole ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych, umocowanym przy Biurze
Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Przydatne adresy
www.faf.pl
Strona Fundacji Archeologia Fotografii, rozpowszechniającej standardy archiwizowania fotografii, m.in. poprzez udzielanie bezpłatnych
porad w sprawie domowych zbiorów fotograficznych.
www.konserwacjafotografii.pl
Blog prowadzony przez Annę Seweryn, poświęcony konserwacji i przechowywaniu fotografii.
https://zabytki.um.warszawa.pl/category/
slownik/pracownie-artystyczne
Strona Zespółu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych.
www.beskidplus.com.pl
Polska firma specjalizująca się w materiałach
do archiwizacji papierów, fotografii, muzealiów (bezkwasowe papiery, bezkwasowe
pudła).
www.cwaller.com
Niemiecka firma sprzedająca materiały dla
konserwatorów oraz czujniki temperatury
i wilgotności z programami do monitoringu.
www.monochrom.com
Niemiecka firma z szeroką ofertą do archiwizacji fotografii.

43

DOMOWE
KOLEKCJE

Galeria Kenara
48

Galeria Kenara (Antoni Kenar 1906–1959) w Zakopanem została otwarta w 2015 w stulecie urodzin żony artysty Haliny Kenarowej (1915–1998),
w wyniku wieloletnich starań córki Urszuli Kenar, Towarzystwa Przyjaciół Twórczości Antoniego Kenara oraz dzięki pomocy wielu życzliwych osób.
Galeria mieści się w zabytkowym domu wybudowanym w okresie I wojny światowej lub
w międzywojniu przez Wojciecha „Maliniaka”
Łukaszczyka jako tzw. letniak w stylu zakopiańskim postwitkiewiczowskim. Antoni i Halina
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Kenarowie wynajęli go na mieszkanie rodzinne
i pracownię w 1948 od zaprzyjaźnionego jeszcze
w czasach szkolnych Łukaszczyka.
W 1991 Urszula Kenar wykupiła „Maliniakówkę”, a trzy lata później wraz z Haliną Kenarową
zainicjowały powstanie Towarzystwa Przyjaciół Twórczości Antoniego Kenara, którego celem było stworzenie muzeum artysty. Remont
generalny domu rozłożony na wiele lat udało
się zrealizować dzięki staraniom Towarzystwa
(cegiełki z reprodukcjami rysunków Antoniego Kenara), darowizn przyjaciół, dotacji z Mi-

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przede wszystkim ze środków własnych.
W 2004 rozbudowano piętro domu z przeznaczeniem na Galerię. Kolejne lata upłynęły na
wykończeniu stanu surowego, opracowaniu
archiwum, przygotowaniu albumu monograficznego Antoniego Kenara (2006) i aranżacji
Galerii według projektu Urszuli Kenar.
W Galerii zgromadzono rzeźby, autorskie
meble ogrodowe, niespełna 2000 prac na papierze (rysunków, akwarel i gwaszy), ceramiczne dzbanki i figurki, prototypy tkanin, zabawki,
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a także dziewięć albumów fotografii, dokumentujących twórczość Kenara oraz jego uczniów
z Państwowego Liceum Technik Plastycznych
w Zakopanem, współtworzonego po wojnie
przez artystę (nauczyciel rzeźby w latach 1948–
1959, dyrektor w latach 1954–1959) wraz żoną
(nauczycielka historii sztuki w latach 1948–1970,
dyrektorka w latach 1948–1953). W „Maliniakówce” znajdują się także zbiory zaprzyjaźnionych z domem artystów.
Możliwość zaistnienia Galerii jest zasługą Haliny Kenarowej – od śmierci męża dbała o jego
twórczość i gromadziła dokumenty. Zbiór jej
materiałów, tekstów, korespondencji stanowi
istotną, wydzieloną część archiwum (w trakcie
opracowania).
Za symboliczny początek archiwum można
uznać powstanie drewnianej tabliczki z napisem „archiwum”, którą na prośbę Haliny Kenarowej przygotował Maciej Berbeka, absolwent
i nauczyciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.
Profesjonalne opracowywanie archiwum rozpoczęło się w 2010 i trwało około czterech lat
dzięki zaangażowaniu Dagmary Schmidt, prowadzącej obecnie archiwum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
Największym wyzwaniem była ilość, różnorodność zbiorów i charakter domu. Standardowe rozwiązania nie pasowały do zabytkowego
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drewnianego letniaka, jak na przykład kupienie
metalowej szafy na rysunki – mebla, który chętnie stosuje się w muzeach i domowych kolekcjach. Aby uporządkować i zabezpieczyć zbiory,
udało się przebudować drewniane szafki, które
do archiwum zamówiła jeszcze Halina Kenarowa i do nich dopasować archiwalne bezkwasowe pudła. Archiwum zostało przygotowane łagodnie, bez wprowadzania radykalnych zmian.
Jak opowiada Dagmara Schmidt: użytkownicy
przez wiele lat są przyzwyczajeni, że przedmioty, teczki leżą w konkretnych miejscach. Domowe archiwum nie powinno nadwyrężać tej odruchowej pamięci i na ile to możliwe powtarzać
sposób ułożenia rzeczy.
Oddzielnym zadaniem było tworzenie spisów
– począwszy od spisu tego co zawiera teczka
i pudełko, po spis wszystkich dzieł, rysunków,
dokumentów – oraz digitalizacja; podczas porządkowania archiwum zeskanowano wszystkie rysunki i zdjęcia, sfotografowano wszystkie
obiekty.
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Pracownia Jarnuszkiewiczów zawiera rzeźby,
prototypy, projekty medali, narzędzia, fotografie, dokumenty wielopokoleniowej rodziny rzemieślników i artystów. Pierwszymi użytkownikami lokalu w świeżo odbudowanej po wojnie
kamienicy na Rynku Nowego Miasta w Warszawie byli Mieczysław Jarnuszkiewicz (1891–
1965), przedwojenny rzemieślnik specjalizujący
się w wystawiennictwie oraz galanterii metalowej i jego syn Wojciech (1927–2012). W drugiej
połowie lat 40. i w latach 50. XX wieku uczestniczyli w rekonstrukcji Starego i Nowego Miasta.
Z początku pracowali w tymczasowym baraku, później przenieśli się do pracowni, w której
przygotowywali metalowe dekoracje architektoniczne tj. kandelabry, rzygacze, staromiejskie
szyldy, głowice (jedna z nich wykonana z miedzi, zaprojektowana do kościoła św. Anny znajduje się do dziś w pracowni). Częstym gościem
przy Rynku był wtedy drugi syn Mieczysława –
Jerzy Jarnuszkiewicz (1919–2005), rzeźbiarz, autor licznych medali oraz ex librisów. To w rodzinnym zakładzie podpatrywał pracę Wojciecha
i próbował spawać pierwsze metalowe kompozycje, które w połowie lat 60. XX wieku zaowocowały powstaniem form przestrzennych
– monumentalnych, plenerowych kompozycji,
docenionych w profesjonalnym obiegu sztuki.
Po śmierci Mieczysława w 1963 i emigracji
Wojciecha do Kanady pracownię przejął jego

trzeci syn, również rzeźbiarz Krystyn Jarnuszkiewicz (1930–2016) wraz z żoną Anną, artystką czynną do dziś. Stworzyli na Nowym Mieście m.in. projekty konkursowe na warszawski
pomnik Saperów, gipsowe formy do rzeźby
upamiętniającej miejsce śmierci Jerzego Popiełuszki, makiety do nowego usytuowania warszawskiej syrenki na Rynku Nowego Miasta oraz
liczne projekty medalierskie.
Obecnie miejscem opiekuje się wnuczka Mieczysława, Maria Komorowska, artystka łącząca
w swojej twórczości techniki rzeźbiarskie i gra-
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ficzne (jej prace wykonane w technice papieru czerpanego magazynowane są w licznych
teczkach i drewnianych komodach w piwnicy).
W 2006 razem z Krystynem przeprowadziła generalne prace porządkowe. Wspólnie starali się
odświeżyć pracownię, zachowując w głównym
pomieszczeniu pierwotne ustawienie maszyn,
dbając o autentyczność wnętrza. Odmalowali
ściany zachowując aneksy starego tynku i kolor
farby pamiętającej lata 50. XX wieku. Zdecydowali się pozostawić zbiór na pierwszy rzut oka
przypadkowych metalowych części – zaciekawiony ich formą Jerzy zbierał je z myślą o potencjalnych rzeźbach, które ostatecznie nigdy
nie powstały. Osiemdziesięcioletni Wojciech,
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pierwszy najemca pracowni, przyjechał wtedy
z Kanady, aby osobiście oczyścić i uporządkować swoje narzędzia.
Pracownia funkcjonuje jak małe muzeum.
Maria Komorowska, w roli kustoszki rodzinnych
zbiorów, od 2016 roku na własny koszt prowadzi działalność badawczą, edukacyjną i ekspozycyjną. Jednym z jej bieżących wyzwań jest
opracowanie kilkuset medalierskich gipsowych
modeli Jerzego, które przyjechały na Nowe Miasto z pracowni artysty na Bielanach. Przegląd
i pierwsza próba uporządkowania tego zbioru
z pomocą Anny Jarnuszkiewicz trwała około
dwóch lat. W pomieszczeniu od Rynku, gdzie
Wojciech wystawiał w latach 50. swoje metalowe wyroby, cyklicznie odbywają się wystawy
twórczości Jarnuszkiewiczów. Prace wciąż są
mocowane do relingów rurowych, zainstalowanych jeszcze przez Mieczysława.
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W pracowni na Smolnej splatają się twórcze losy
rzeźbiarza Karola Tchorka (1905–1985), jego
syna, krytyka sztuki, tłumacza, psychoterapeuty Mariusza Tchorka (1939–2004) oraz Katy Bentall, czynnej artystki, żony Mariusza.
Trzon zbiorów stanowi kolekcja Karola Tchorka wpisana w 1990 roku do rejestru zabytków
dzięki staraniom Mariusza: 67 autorskich rzeźb
oraz 102 przedmioty o historycznej wartości,
m.in. antyki, meble, naczynia, żyrandole, lustra
i rzeźby Leona Kudły.
W pracowni mieści się także archiwum działalności ojca i syna, umieszczone w dwóch szafach
stojących naprzeciwko siebie. W zespole Karola
znajduje się m.in. dokumentacja jego twórczości, fotografie, dokumenty państwowych organizacji kierujących życiem artystycznym w PRL
(Związek Artystów Plastyków, Państwowe Pracownie Sztuk Plastycznych), dokumenty związane z realizacją zleceń rzeźbiarskich, obszerna
korespondencja zawodowa i prywatna, dokumentacja twórczości Leona Kudły, archiwum
Salonu Sztuki Nike. Szafę syna wypełniają materiały do jego tekstów poświęconych teorii sztuki i tekstów związanych z pracą terapeutyczną,
tłumaczenia tekstów Bolesława Leśmiana, Tadeusza Kantora, Williama Blake’a, korespondencja, fotografie, książki i wiele innych.
Trzecim, trudno uchwytnym zbiorem są artystyczne instalacje i interwencje Katy Bentall,

która od 16 lat jest odpowiedzialna (merytorycznie i finansowo) za spuściznę Tchorków na
Smolnej. Dzisiejszy wygląd i stan pracowni jest
jej zasługą. Po śmierci Mariusza Tchorka z pomocą architektki Małgorzaty Wagner przeprowadziła renowację lokalu (2004–2005), której
celem było nadanie miejscu nowego życia, a jednocześnie zachowanie jego wyjątkowego charakteru, zabezpieczenie dzieł i dokumentów.
Katy Bentall pracuje nad spuścizną Tchorków
na dwa sposoby. Pierwszy zakłada opiekę nad
kolekcją, zapraszanie badaczy i kuratorów do
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pracy w archiwum, inicjowanie spotkań, seminariów, koncertów, wykładów itp. Drugi sposób wynika z jej sztuki. Artystka nieustannie
dokonuje dyskretnych interwencji w przestrzeni pracowni. Zmienia ułożenie przedmiotów na
półkach, kawaletach, na piecu z huculskich kafli czy szafce z narzędziami Karola. Pomiędzy
projektami i przedmiotami teścia układa własne rysunki, lalki, tkaniny lub inne przedmioty odnalezione w archiwum. Dlatego trudno
mówić o pracowni na Smolnej w kategorii muzeum, ponieważ przedmioty, dzieła pozostają
tam w ciągłym, nawet jeśli nieznacznym, ruchu.
W optyce artystki te dwa sposoby działania –
opieka merytoryczna i artystyczna (konceptualna) – są nierozłączne. Ogół tych wysiłków
składa się na wieloletnią, procesualną instalację
artystki. Pracownia jest dla niej w istocie totalnym dziełem sztuki, któremu nieustannie nadaje kształt.
Obecnie istnienie Smolnej jest zagrożone
rozpoczętym już remontem kamienicy. Deweloperski projekt zakłada nadbudowę zburzonych
w czasie wojny pięter, w konsekwencji – wyburzenie okien pracowni. Katy Bentall walczy o zachowanie miejsca. Jednocześnie nie przestaje
gościć na Smolnej kolejnych badaczy i grup studentów i wciąż przygotowuje plany.

s. 8–9
Zbiór gipsowych projektów medali Jerzego
Jarnuszkiewcza (w trakcie opracowania)
fot. Tomek Kaczor
s. 44–45
Antresola w Tchorek-Bentall Studio
fot. Urszula Sławiec
s. 46–52
Wnętrza Galerii Kenara w Zakopanem
fot. Urszula Sławiec
s. 55
Urszula Kenar w dniu otwarcia Galerii
18.05.2015
s. 56–63
Pracownia Jarnuszkiewiczów
fot. Tomek Kaczor

Spis fotografii

s. 65
Maria Komorowska w pracowni
fot. Tomek Kaczor
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s. 66–73
Tchorek-Bentall Studio
fot. Tomek Kaczor (66–67, 70)
fot. Urszula Sławiec (69, 71, 73)
s. 74
Magda Tchorek-Bentall na Smolnej
fot. Tomek Kaczor
s. 75
Katy Bentall na Smolnej
fot. Tomek Kaczor
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