
Tyle czasu potrzebowali 
z!odzieje na kradzie" 
trzech dzie! sztuki z Galerii 
Narodowej w Atenach.  
Ich !upem pad! m.in. olej 
Pabla Picassa G!owa kobiety, 
jedyny obraz tego autora 
znajduj#cy si$ w greckich 
zbiorach pa%stwowych.

TRZY 
OBRAZY 

W SIEDEM
MINUT

{
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THREE PAINTINGS IN SEVEN MINUTES
The only painting by Pablo Picasso owned by 
Greece’s state art collections, „Woman’s Head” 
(1939), by was burgled from the Athens National 
Gallery on 9th January in a pre-dawn raid, about 
5.00 a.m. The Picasso was donated by the artist 
himself in 1949 ‘in homage to the Greek people’ for 
their resistance to Nazi occupiers during World War 
II –The thieves also stole the landscape “The Mill” 
(1905) by the Dutch painter Piet Mondrian and a 
sketch by the Italian artist Guglielmo Caccii repre-
senting a saint in ecstasy. The burglary took the 
thieves only seven minutes. During their escape 
they abandoned another canvas by Mondrian, 
which reduced the losses incurred, estimated at  
5 million Euros. The thieves entered the gallery 
through a balcony door at the back of the building.

D o w!amania w Galerii Naro-
dowej w Atenach dosz!o 
rankiem 9 stycznia (ponie-
dzia!ek). Z!odzieje, niczym 
bohaterowie filmu Osacze-

ni (grani przez Seana Connery i Ka-
tharin$ Zeta-Jones), w&lizn$li si$ do 
muzeum przed godzin# pi#t#, by  
w ekspresowym tempie zabra' trzy 
dzie!a sztuki: G!ow$ kobiety Pabla Pi-
cassa (olej na p!ótnie, 51,5 x 38,2 cm, 
1939), M!yn Pieta Mondriana (olej na 
desce, 44 x 33 cm, 1905) oraz szkic 
zatytu!owany (wi$ty Diego de Alcala 
w ekstazie z Trójc# (wi$t# i symbola-
mi M$ki Pa%skiej w!oskiego artysty 
Guglielma Caccii (szkic piórkiem,  
27 x 16,8 cm, XVII w.).

ROBOTA EKSPRESOWA 

Po od!#czeniu systemu alarmowego 
przest$pcy dostali si$ na teren Galerii 
Narodowej przez aluminiowe drzwi bal-
konowe na ty!ach budynku. Doskonale 
zaplanowana akcja trwa!a jedynie sie-
dem minut. Liczba obrazów skradzio-
nych w tak rekordowym tempie by!aby 
wi$ksza, gdyby z!odzieje nie upu&cili po 
drodze innego dzie!a Mondriana. Jego 

Pablo Picasso, G!owa kobiety, olej na p!ótnie, 51,5 x 38,2 cm, 1939 r.

MAGDALENA MARCINKOWSKA
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PREZENT OD PICASSA

Galeria Narodowa w Atenach zosta!a 
za!o"ona mi$dzy innymi z inspiracji 
prawnika i mi!o&nika sztuki Aleksan-
drosa Soutzosa, który w 1901 r. przeka-
za! swoj# kolekcj$ 107 obrazów pod 
opiek$ pa%stwa. Galeria Narodowa – 
Muzeum im. Aleksandrosa Soutzosa 
jest szczególnie znana z kolekcji przede 
wszystkim wspó!czesnej sztuki greckiej 
oraz europejskiej sztuki renesansowej. 
W&ród znakomitych arcydzie! mo"na 
tam odnale)' prace El Greco, Pietera 
Brueghla czy malarzy pó)niejszych 
okresów, np. Giovanniego Battisty Tie-
polo. W czasie rabunku na terenie pla-
cówki znajdowa!y si$ tak"e obrazy Pau-
la Rubensa, Henri Matisse’a czy Augu-
sta Rodina. Te okoliczno&ci dowodz#, "e 
najprawdopodobniej by!a to kradzie" na 
zamówienie. G!owa kobiety Pabla Pi-
cassa by!a jedynym dzie!em mistrza ku-
bizmu, które znajdowa!o si$ w zbiorach 
pa%stwowych. Malarz osobi&cie poda-
rowa! t$ prac$ w 1949 r. narodowi grec-
kiemu w imi$ wdzi$czno&ci za przeciw-
stawienie si$ nazistowskiej okupacji 
podczas II wojny &wiatowej. Stosowna 
dedykacja widnieje na rewersie obrazu. 
W Grecji znajduj# si$ jeszcze trzy lub 
cztery obrazy Picassa nale"#ce do pry-
watnej kolekcji. Kradzie" G!owy kobiety 
ma wi$c znaczenie podwójne, p!ótno 
jest bowiem nie tylko warto&ciowym !u-
pem wyniesionym z muzeum, ale ode-
braniem Grekom trofeum przyznanego  
w dowód uznania ich waleczno&ci. Jak 
przyzna! na !amach greckiej prasy je-
den z by!ych kuratorów muzeum, obraz 
przechowywano w magazynie, zamiast 
w jednej z sal wystawowych galerii.  
Z dwu obrazów holenderskiego pejza"y-
sty Pieta Mondriana wyci$tych z ram 
sprawcy jeden porzucili, a drugi, olej 
M!yn, ofiarowany Galerii w 1963 r., zbra-
li Wykradziony trzeci obraz, szkic pie-
monckiego, kontrreformacyjnego ma-
larza Guglielmo Caccii zwanego  
Il Moncalvo, tak"e pochodzi! z darów. 
W!adze Galerii Narodowej okre&laj# 
warto&' skradzionego Picassa jako bez-
cenn#, niemniej eksperci rynku sztuki 
!#czn# szacunkow# warto&' dzie! wyce-
nili na 5 mln euro. 

DWIE HIPOTEZY

Grecki dziennik „Ta Nea” podaje, "e 
policja zatrzyma!a oko!o trzydzie&ci 

Guglielmo Caccia, (wi$ty Diego de Alcala w ekstazie z Trójc# (wi$t# i symbolami M$ki Pa%skiej,  
szkic piórkiem, 27 x 16,8 cm, XVII w.

krajobraz bez tytu!u, przedstawiaj#cy 
scen$ na farmie, znaleziono na posadz-
ce muzealnego holu. Wszystkie skra-
dzione dzia!a sztuki zosta!y wprawnie 
wyci$te z ram, dzi$ki czemu !atwiej je 
by!o przetransportowa'. Sprawcy wy-
brali idealny moment na dokonanie 
skoku, bowiem na dzie% przed w!ama-
niem (w niedziel$ 8 stycznia) zako%czy!a 
si$ wystawa Nieznane skarby z Galerii 
Narodowej. Warto doda', "e ekspozycja 
cieszy!a si$ niezwyk!ym powodzeniem 
w&ród zwiedzaj#cych – wystawiono m.
in. prace Albrechta Dürera i Rem-
brandta van Rijn. Wydarzenie mia!o by' 
ostatnim pokazem przed zamkni$ciem 
placówki w zwi#zku z zaplanowan# od 
poniedzia!ku (9 stycznia) rozbudow#  

i reorganizacj# galerii. Bud"et na prace 
remontowe przekracza! 33 mln euro. 
Zgodnie z doniesieniami policji, pe!ni#-
cy s!u"b$ stra"nik od momentu rozpo-
cz$cia wieczornej zmiany kilkakrotnie 
patrolowa! obiekt z powodu wci#" w!#-
czaj#cego si$ alarmu. Jak dot#d, nie 
wiadomo ilu by!o w!amywaczy. 
Uwzgl$dniaj#c niewielkie rozmiary 
tych dzie! nie wyklucza si$, "e kradzie-
"y móg! dokona' tylko jeden cz!owiek. 
(ledczy prowadz#cy dochodzenie 
przejrzeli nagrania z kamer monitoru-
j#cych znajduj#cych si$ w &rodku i na 
zewn#trz galerii, szczególnie zwraca-
j#c uwag$ na go&ci, którzy odwiedzali 
Muzeum wi$cej ni" jeden raz. Poszuki-
wania sprawców trwaj#.
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osób w charakterze podejrzanych. 
(ledczy prowadz#cy dochodzenie  
w sprawie kradzie"y bior# pod uwag$ 
dwie hipotezy. Pierwsza zak!ada udzia! 
profesjonalnych z!odziei dzie! sztuki, 
którzy nast$pnie sprzedadz# pozyska-
ne !upy na nielegalnym rynku sztuki  
w Rosji, Stanach Zjednoczonych lub 
Chinach. Prawdopodobne wydaje si$ 
równie" wykorzystanie ich jako &rod-
ków p!atniczych w nielegalnym handlu 
broni# lub narkotykami. Takie jest bo-
wiem przeznaczenie dzie! sztuki w 
&wiecie nielegalnej przest$pczo&ci 
mi$dzynarodowej. Druga hipoteza g!o-
si, "e skoku dokonali zawodowi z!o-
dzieje na zamówienie jednego z kolek-
cjonerów sztuki, który nast$pnie umie-
&ci obrazy w swych prywatnych zbio-
rach. W przypadku kradzie"y zabytków 
ruchomych cz$sto pojawia pytanie o to, 
czy dzie!a by!y ubezpieczone. Jak po-
daje grecka prasa, zgodnie z funkcjo-
nuj#cym prawem obowi#zek ubezpie-

(wi$ty Diego de Alcala w ekstazie z Trójc# (wi$t# i symbolami M$ki Pa%skiej, Guglielmo Caccia,  
szkic piórkiem, 27 x16.8 cm, XVII wiek).

Piet Mondrian, M!yn, olej na desce, 44 x 33 cm,1905 r.

czania posiadanych przez pa%stwo 
dóbr, czyli obiektów i ich zawarto&ci, 
mo"na ró"nie interpretowa'. Tak lu)no 
sformu!owane przepisy mia!y mi$dzy 
innymi pozwoli' podmiotom admini-
stracji publicznej samodzielne decydo-
wa' w kwestii czy i na jakich zasadach 
ubezpiecza' zarz#dzane obiekty i ich 
wyposa"enie. 

ALARM ZADZIA!A!

Najcz$stszym powodem kradzie"y 
dzie! sztuki w XXI w. jest nieskuteczny 
system zabezpiecze%. Kierownictwo 
Galerii Narodowej przyzna!o, "e sys-
tem alarmowy zainstalowany w Mu-
zeum zadzia!a!, a koordynacja dzia!a% 
zabezpieczaj#cych z firm# ochroniar-
sk# odby!a si$ bez zarzutu. Ochroniarz 
pe!ni#cy s!u"b$ natychmiast zareago-
wa! na sygna! alarmowy, udaj#c si$ do 
miejsca, z którego dochodzi! d)wi$k. 
Tam zasta! trzymaj#cego nó" w r$ce 

z!odzieja. Niestety nie zdo!a! go ani 
zatrzyma', ani obezw!adni', w zwi#z-
ku z czym sprawca zbieg!. Warto do-
da', "e nawet przy dzia!aj#cym syste-
mie alarmowym obiektu niezwykle 
istotny jest tak"e czynnik ludzki. Zgod-
nie z doniesieniami w!adz administra-
cyjnych, w nocy jedynie dwóch pra-
cowników na zmian$ zabezpiecza pla-
cówk$. Wniosek w tym konkretnym 
przypadku jest wi$c jeden. Zwi$kszo-
na liczna ochroniarzy pracuj#cych w 
nocy by' mo"e udaremni!aby dzia!a-
nia z!odziei. Innym wa"nym elemen-
tem jest tak"e brak posiadania osob-
nych systemów zabezpieczaj#cych 
dzie! sztuki o szczególnej warto&ci.  
W zwi#zku z powy"szym nasuwa si$ 
tylko jedno pytanie: czy Grecy byliby 
pogr#"eni w smutku w zwi#zku z tak 
warto&ciow# strat#, gdyby obraz Pa-
bla Picasso eksponowany by! w spe-
cjalnej, pancernej gablocie zamiast 
le"e' w magazynie? Fot. od autora
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