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THEFT FROM THE MUSEUM KUNSTHAL 
ROTTERDAM The October burglary in the 
Kunsthal in Rotterdam and the theft of 
seven paintings - by Pablo Picasso, Henri 
Matisse, Claude Monet, Paul Gauguin, Lu-
cian Freud and Meijer de Haan was one of 
the most serious cases of theft from an 
European museum in 2012. The circum-
stances of this theft, the rank and value of 
the lost works underline the importance of 
discussing the problem of the security not 
only of the Dutch museum but also other 
institutions of this kind.

PIOTR OGRODZKI

Obrazy Pabla Picassa, Henri Matisse’a, Claude’a Moneta, Paula Gauguina, Luciana Freuda 
Meijera de Haana  !upem z!odziei. Noc", 16 pa#dziernika 2012 r., dosz!o w muzeum Kunsthal 
w Rotterdamie do zdarzenia, które Emily Ansenk, dyrektorka tej instytucji, okre$li!a mianem 
„najgorszego nocnego koszmaru ka%dego dyrektora muzem”. 

KRADZIE! 
 W KUNSTHAL 
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W ci"gu kilku minut z!odzieje w!amali si& na 
ekspozycj& u$wietniaj"c" 20 rocznic& 
utworzenia muzeum i zrabowali z niej sie-
dem obrazów warto$ci rynkowej oscyluj"-
cej, wed!ug wst&pnej wyceny, w granicach 

36 – 100 milionów dolarów ameryka'skich. Tylko go$cie, 
którzy odwiedzili wystaw& „Avant-Gardes” w pierwszym 
tygodniu po jej otwarciu 7 pa#dziernika mogli podziwia( 
wszystkie dzie!a wypo%yczone ze zbiorów Triton Founda-
tion. Dziewi"tego dnia kolekcja Fundacji, zainicjowana 
przed 20 laty przez Willema Cordi&, magnata naftowego,  
i Marijke van der Laan, jego %on&, zubo%a!a o siedem zna-
nych obrazów. dzie!. Sercem kolekcji Triton Foundation s" 
obrazy s!ynnych autorów malarstwa zachodniego, po-
wsta!e w latach 1870 – 1970). Dzie!a te by!y wielokrotnie 
wypo%yczane do muzeów holenderskich (Van Gogh Mu-
seum czy Hague Municipal Museum), jak równie% na za-
graniczne wystawy czasowe, m. in. w Madrycie i Seulu. Na 
rotterdamskiej wystawie prezentowano ponad 150 dzie! 
blisko 100 artystów. Jak podkre$laj" komentatorzy – wiele 
prac po raz pierwszy zaprezentowano publicznie. Najstar-
szym ze skradzionych obrazów jest Kobieta przed otwartym 
oknem, zwana Narzeczon" Paula Gauguina z 1888 r.  
(na stronie Interpolu prezentuj"cej poszukiwane dzie!a obraz 
ten jest b!&dnie datowany na 1988 r.), za$ najm!odszym Ko-
bieta z zamkni&tymi oczami Luciana Freuda z 2002 r. 

Z danych pochodz"cych z systemów alarmowych i na-
gra' systemu telewizji dozorowej wynika, %e z!odzieje do-
stali si& do muzeum o godz. 03:22 AM. Do budynku weszli 
przez drzwi ewakuacyjne, przy czym w chwili pisania arty-
ku!u nie podano jeszcze dok!adnych okoliczno$ci ich sfor-
sowania. W pierwszych doniesieniach po kradzie%y infor-
mowano, %e sprawcy najprawdopodobniej wykorzystali 
system sygnalizacji po%aru, który w przypadku wyst"pie-
nia alarmu automatycznie odblokowywa! wszystkie drzwi 
ewakuacyjne. Podejrzewano równie%, %e z!odzieje mogli w 
inny sposób otworzy( wyj$cie awaryjne (specjali$ci znaj" 
kilka sposobów otwierania zamków drzwi awaryjnych). 
Trzeba te% pami&ta(, %e nie s" to klasyczne zamki prze-
ciww!amaniowe; ich zadanie jest zupe!nie inne. Teoria  
o odblokowaniu drzwi awaryjnych przez alarm przeciwpo-
%arowy jest jednak bardzo w"tpliwa. Takie procedury  
systemu czasami stosuje si&, gdy chroniony obiekt wypo-
sa%ony jest w system kontroli dost&pu obejmuj"cy drzwi 

Meijer de Haan, Autoportret na tle japo'skim, 1889–1891. 
Olej, p!ótno, 32,4 x 24,5 cm
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wewn&trzne. W przypadku alarmu po%aru drzwi w zagro-
%onej strefie zostaj" wówczas rzeczywi$cie  automatycznie 
odblokowane. Nic nie wskazuje jednak na to, by taka sytu-
acja mia!a miejsce w Rotterdamie.

Bardziej precyzyjne informacje o samym zdarzeniu przy-
nosi analiza nagra' systemu telewizji dozorowej. Wynika  
z niej, %e o godz. 03:22:23 AM drzwi zosta!y otwarte  
i z!odzieje dostali si& do wn&trza muzeum. Dwie minuty pó#-
niej, tj. o 03:24:00, jeden z w!amywaczy opu$ci! muzeum, wy-
nosz"c cz&$( obrazów; dwie sekundy pó#niej muzeum opu-
$ci!a kolejna osoba. O godz. 03:24:08 jeden ze z!odziei powró-
ci! do muzeum i opu$ci! obiekt po kolejnych 16 sekundach  
z nast&pnymi obrazami. O 03:24:36 drzwi Kunsthal zamkn&!y 
si&. W nieca!e 3 minuty pó#niej nadjecha!a policja. Z!odziei  
i obrazów ju% jednak nie by!o. Policja udost&pni!a nagrania  
z systemu telewizji dozorowej, prosz"c o kontakt osoby, które 
mog!yby pomóc w identyfikacji przest&pców 

Szybkie dzia!anie przest&pców $wiadczy o bardzo s!a-
bym podstawowym zabezpieczeniu holenderskiego mu-
zeum. )atwo$( ich przemieszczania si& po muzeum oraz 
bardzo krótki czas potrzebny na zdj&cie obrazów wskazuj", 
%e podstawowe zabezpieczenia mechaniczne (w tym rów-

Claude Monet Most Charing Cross, Londyn, 1901. Pastel, paper, 31 x 48,5 cmLucian Freud Kobieta z zamkni&tymi oczami (Emily 
Bearn), 2002. Olej, p!ótno, 30,5 x 25,4 cm

Claude Monet Most Waterloo, Londyn, 1901. Pastel, papier, 30,5 x 48 cm Paul Gaugin Kobieta przed otwartym oknem zwana Narzeczon", 1888.  
Olej, p!ótno, 33,8 x 41 cm

nie% i system mocowania obrazów) by!y bardzo proste. Zdzi-
wienie budzi zw!aszcza umo%liwienie b!yskawicznego zdj&-
cia obrazów ze $cian. W wielu muzeach holenderskich  
stosuje si& bardzo ciekawe systemy mocowania obrazów, 
które maj" znacznie wyd!u%y( czas dzia!ania przest&pców 
usi!uj"cych zdj"( ze $cian dzie!a sztuki. Wszystko wskazuje 
na to, %e Kunsthal, tak do$wiadczone muzeum, organizuj"-
ce wiele wystaw czasowych, zlekcewa%y!o podstawowe za-
bezpieczenia. Na pewno rozwi"zanie zastosowane przez 
dyrekcj& muzeum by!o nieskuteczne. Z!odzieje wykorzysta-
li luki w systemie zabezpieczenia i dokonali skutecznej  
kradzie%y. O$wiadczenie dyrektorki, która stwierdzi!a, %e  
w porze nocnej muzeum nie mia!o zapewnionej ochrony fi-
zycznej, to przyznanie si& do elementarnego braku wiedzy  
z zakresu ochrony i zabezpieczenia cennych wystaw czaso-
wych. Dziwi równie% postawa wypo%yczaj"cej Fundacji, któ-
ra przekaza!a cenn" kolekcj& do muzeum pozbawionego  
w porze najwi&kszego zagro%enia ochrony fizycznej.

Przy okazji takich kradzie%y zawsze rodzi si& pytanie: po 
co kra$( obrazy, których nie b&dzie mo%na sprzeda( na 
legalnym rynku sztuki? Czarny rynek zazwyczaj oferuje 
oko!o 10% warto$ci dzie!a. Czy jednak w przypadku dzie! 
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sztuki tak znanych i dobrze udokumentowanych, jak te 
skradzione w Rotterdamie, nawet tak niska cena jest mo%-
liwa do osi"gni&cia? A zatem je$li kradzie%y dokonano nie 
na sprzeda%, to by( mo%e w!a$ciwa b&dzie teza cz&sto  
pojawiaj"ca si& przy okazji takich kradzie%y: rabunku do-
konano na zlecenie jakiego$ kolekcjonera. Mo%e te% si& 
zdarzy(, %e zrabowane dzie!a sztuki b&d" kr"%y!y w prze-
st&pczym pó!$wiatku jako zabezpieczenie transakcji nar-
kotykowych lub nielegalnego obrotu broni". W przesz!o$ci 
zdarza!o si&, %e policja – tropi"c handlarzy narkotyków czy 
broni – natrafia!a na dzie!a sztuki poszukiwane od wielu 
lat. W tej sprawie mo%e jednak wyst&powa( jeszcze jeden 
motyw dzia!ania: ch&( uzyskania od ewentualnego ubez-
pieczyciela pewnej kwoty (okupu) w zamian za zwrot zra-
bowanych obrazów. Tego motywu nie mo%na wyklucza(, 
cho( prasa go nie sygnalizuje. Ubezpieczenie sta!ych  
kolekcji nale%y do rzadko$ci zarówno w Polsce, jak i za 
granic". Muzea i galerie sztuki nie nale%" do najbogat-
szych instytucji, st"d sporadycznie ubezpieczaj" swoje 
zbiory od kradzie%y. Ubezpieczenia takie s" jednak regu!" 
w przypadku u%yczania zbiorów na wystawy czasowe do 
innych instytucji. Przewa%aj" ubezpieczenia komercyjne, 
mo%liwe s" jednak równie% i gwarancje rz"dowe. W tym 
ostatnim przypadku skarb pa'stwa danego kraju gwaran-
tuje wypo%yczaj"cemu wyp!at& odszkodowania w przypad-
ku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia wypo%yczonych 
dzie! sztuki. Ta formu!a jest stosowana w coraz wi&kszej 
liczbie krajów europejskich. W ka%dym przypadku (zw!asz-
cza, gdy w gr& wchodz" komercyjnie dzia!aj"ce podmioty 
ubezpieczaj"ce) mo%liwe jest podj&cie przez przest&pców 
dzia!a' zmierzaj"cych do zwrotu skradzionych dzie! w za-
mian za przekazanie okre$lonej kwoty pieni&dzy. Ten swo-
isty „artnapping” ma ju% d!ug" tradycj&. W krajach Europy 
zachodniej, na prze!omie lat 60. i 70. ubieg!ego wieku, 
bardzo cz&sto dochodzi!o do takich zdarze'. W ko'cu do-
sz!o do sytuacji, %e przez pewien czas zaniechano stoso-
wania ubezpiecze', albowiem  zwi&ksza!o to zagro%enie 
kradzie%". Nie mo%na wykluczy(, %e przest&pcy, w dobie 
powszechnego ubezpieczania wystaw czasowych, do-
strzegli dla siebie nowe mo%liwo$ci dzia!ania. Szkoda tyl-
ko, %e muzea nie dostrzegaj" zagro%enia, jakie nios" ze 
sob" atrakcyjne wystawy czasowe. Przys!owie „m"dry  
Polak po szkodzie” mo%e równie dobrze brzmie( „m"dry 
Holender po szkodzie”. Tym bardziej, %e w Holandii rzeczy-
wi$cie wyci"ga si& wnioski z takich zdarze'. Kiedy na  
pocz"tku XXI w. dokonano na przestrzeni kilku lat dwu-
krotnej kradzie%y z Muzeum van Gogha w Amsterdamie, 
obiekt zosta! tak przebudowany i zreorganizowany pod 
wzgl&dem bezpiecze'stwa, i% mo%e stanowi( dzisiaj wzór 
dla wi&kszo$ci muzeów europejskich. Z Rotterdamu do 
Amsterdamu nie jest daleko. Wa%ne jest tylko, by dzia!aj"c 
na rzecz bezpiecze'stwa rzeczywi$cie chcie( poprawi( 
stan ochrony i zabezpieczenia muzeów, a nie ogranicza( 
si& tylko dzia!a' medialnych, w rzeczywisto$ci zatrzymu-
j"c si& gdzie$ w po!owie drogi. Ta uwaga dotyczy wszyst-
kich muzeów, które staraj" si& zwi&kszy( bezpiecze'stwo 
swoich zbiorów – nie tylko holenderskich. 

  Pablo Piccaso, G!owa Arlekina, 1971. Tusz, pastel, d!ugopis, o!ówek, papier, 
38 x 29 cm

Henri Matisse, Czytaj"ca kobieta w bieli i %ó!ci, 1919


	cenne_bezcenne_utracone_4_73 28
	cenne_bezcenne_utracone_4_73 29
	cenne_bezcenne_utracone_4_73 30

