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1 WSTĘP WSTĘ1 WSTĘP 1 WSTĘP 1. 1.1 WST1 WST1 WST1 WST
Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło oddać w Państwa ręce pierwszy Raport 
z Rynku Sztuki 2011 przygotowany przez redakcję portalu rynek-
sztuki.pl.

Za nami wspaniały rok spędzony na obcowaniu ze sztuką. Cały 
wachlarz wydarzeń i wystaw artystycznych, obserwowanie aukcji, 
przyglądanie się najnowszym trendom i tendencjom rynkowym. To 
wszystko buduje nasz pogląd na temat polskiego i światowego rynku 
sztuki i składnia do głębszej analizy.

Kiedy kilka miesięcy temu podjęliśmy się, z czystej pasji, 
poprowadzenia pierwszego, niezależnego portalu o rynku sztuki, nie 
sądziliśmy, że uda nam się zainteresować tak dużą grupę ludzi. 

Od samego początku dążyliśmy do tego, aby ci wszyscy, którzy 
nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, nie chodzą na aukcje 
i nie bywają w galeriach, nie kolekcjonują obrazów, bo nie mają na 
to środków albo nie odczuwają takiej potrzeby, dostrzegli potencjał 
tkwiący w rynku sztuki.

Czyta nas obecnie już ponad 10 000 osób, które generują blisko 
50 000 tys. odsłon miesięcznie. Stworzyliśmy projekt ciekawy, 
twórczy, niezależny, pokazujący świeże spojrzenie na dynamicznie 
rozwijający się w naszym kraju - rynek sztuki. 

Jeszcze do niedawna w środowisku koneserów sztuki, kolekcjonerów, 
antykwariuszy, zwykło się twierdzić, że dobry obraz zawsze znajdzie 
kupca. Dzisiaj sama „obecność” dzieła sztuki na rynku nie wystarczy. 
Nie bójmy się tego stwierdzenia – dzieło sztuki to produkt rynkowy. 
Talent twórcy to nie wszystko, a dzieło, aby dobrze się sprzedało, 
musi mieć odpowiednio wypracowaną pozycję na rynku.

Dlatego pomagamy polskiej kulturze, wspieramy artystów, promujemy 
dobrą sztukę, a przede wszystkim - zachęcamy do kolekcjonowania 
i do inwestowania w dzieła sztuki.

Rynek sztuki to potencjał. Rozumiemy to.

Przyjemnej lektury
Anna Niemczycka-Gottfried

5

yj j y
Annannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  Niemczycka-Gottfried



6 7

KA LENDARIUM 
NAJWAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ 
– POLSKA 

2

10 lutego 

na londyńskiej aukcji Christie’s za 100.000 funtów 
sprzedano obraz Kislinga „Matka z dziećmi”. Kolejną, 
tym razem marcową aukcją jaka odniosła sukces, 
okazała się być licytacja niewielkiego „Portretu Brunetki”, 
za którą zapłacono 70.000. W obu aukcjach aktywnie 
brali udział Polacy. To niezawodny znak, iż nasi rodzimi 
kolekcjonerzy stanowią co raz większą grupę osób, 
która nie ogranicza się jedynie do znanego sobie rynku 
sztuki, ale również rozpatruje oferty zachodnich domów 
aukcyjnych.

20 marca 

w domu aukcyjnym Agra, odbyła się licytacja „klasyków” 
polskiej sztuki. Ich wartość zdecydowanie wzrosła 
w porównaniu do lat ubiegłych. Dwa obrazy Jerzego 
Nowosielskiego, które jeszcze w roku 2010 wypadły 
z licytacji,  w roku 2011 sprzedano za zadowalające 
sumy. „Dziewczyna z lustrem” z 1984 r. osiągnęła wynik 
126.000 zł, zaś „Plaża tybetańska” z 1983 r. 110.000 zł.

Tego samego dnia, bo również 20 marca odbyła 
się licytacja nieznanych dotąd obrazów Tadeusza 
Makowskiego. Dzieła znajdowały się dotychczas 
w zbiorach francuskiej rodziny Manier. Przedsięwzięcie 
cieszyło się dużym powodzeniem i w rezultacie 
sprzedano aż cztery prace malarza.  „Wnętrze” 
z 1929 r. zlicytowano za 620.000 zł, „Dzieci z 
lampionem i chorągiewką” uzyskały cenę 470.000 
zł , obraz „Piastunka z dzieckiem” sprzedano za 
wywoławcze 200.000 zł, zaś niewielki portret malowany 
na desce „Chłopiec w kapeluszu” dolicytowano 
aż do 71.000 zł.

 15 marca  

dom aukcyjny Rempex postanowił dodać naszemu 
rodzimemu rynkowi aukcyjnemu nieco pikanterii i 

zdecydował się na pierwszą w Polsce licytację dzieł 
street-art’owych. Była to niezaprzeczalnie próba 

wyjścia naprzeciw gustom młodego pokolenia, często 
zafascynowanego sztuką uliczną. Za najwyższą kwotę 8 
tysięcy złotych wylicytowano pracę „Art Is a Good Deal”, 

stworzoną przez trójmiejskiego artystę o pseudonimie 
Peter Fuss.   

 11 maja 

Dom Aukcyjny Abbey House S.A. jako pierwsza tego 
rodzaju placówka z Europy Środkowo-Wschodniej 

weszła w skład prestiżowego indeksu Skate’s Art 
Stocks Index. Jest to Indeks, w skład którego wchodzi 

12 największych spółek działających na rynku sztuki 
(m.in. Sotheby’s, Artprice czy MCH Group, operator 
największych targów sztuki na świecie Art Basel i Art 

Basel Miami Beach).
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15-19 czerwca 

miała miejsce 42 odsłona międzynarodowych targów
Sztuki, jaka co roku odbywa się w Bazylei. Nasz 
kraj został reprezentowany przez Galerię Starmach 
z Krakowa, która to wystawiła m.in. prace Henryka 
Stażewskiego i Stanisława Dróżdża, kolejno przez 
Fundację Galerii Foksal z Warszawy, gdzie mogliśmy 
oglądać obrazy Wilhelma Sasnala czy instalacje Moniki 
Sosnowskiej, warszawski Raster, który zaprezentował  
duet KwieKulik, a także krakowsko-berlińską galerię 
Żak/Branicka. Dzięki tej ostatniej publiczność obejrzała 
prace Agnieszki Polskiej i wideo Katarzyny Kozyry. 
Galerie zagraniczne również chętnie zamieszczały 
w swojej ofercie dzieła polskich artystów. Dobrym 
przykładem na to jest choćby Galeria Giseli Capitain, 
której udało się sprzedać jedną z rzeźb Aliny 
Szapocznikow za zawrotną sumę 250.000 euro.

10 lipca 

rozpoczęło się Bienale Sztuki w Wenecji. Było ono dla 
Polski o tyle nietypowe, iż nasz kraj reprezentowała 
mieszkanka Izraela, Yael Bartana. Wygrała ona konkurs 
dzięki swojemu projektowi pod hasłem „...And Europe 
Will Be Stunned / ...i zadziwi się Europa”. Kuratorami 
projektu zostali Sebastian Cichocki oraz Galit Eilat. 
W pawilonie „Polonia” została pokazana trylogia, w której 
dotychczas znalazły się fi lmy „Mary koszmary” w 2007 
oraz „Mur i wieża” w 2009 roku. Zamknięciem triady 
został nowy fi lm artystki pokazany na Bienale Sztuki, 
zatytułowany „... i zadziwi się Europa”. Polski pawilon, 
mimo, że nie uzyskał nagrody, został bardzo dobrze 
przyjęty przez międzynarodową prasę i jednocześnie 
stał się symbolem przekraczania pewnych granic 
narodowych.

6 sierpnia 

zmarł polski ceniony artysta Roman Opałka. Był to 
malarz o sławie międzynarodowej, jaki przez magazyn 
New York Times nazywany był „artystą liczb”.  Od 1965 
bowiem, Opałka skupił się na autorskim, niezwykle 
imponującym projekcie, który zatytułował „1965/1 - 
nieskończoność”.  Zamysł dotyczył zapisywania ciągu 
kolejnych liczb, na ogromnych płótnach, których 
tło stopniowo zostawało rozjaśniane. W kolejnych 
latach artysta uzupełnił swoje dzieło o dokumentację 
fotografi czną własnej twarzy, jaka zmieniała się 
z upływem czasu, a także o foniczny zapis swojego 
głosu, kiedy to odczytywał kolejno zapisywane liczby. 
Piorunujący efekt, jaki osiągnął w ten sposób artysta, 
przyniósł mu dodatkową sławę i uznanie. 

 24 czerwca 

rozpoczęła się trwająca trzy miesiące wystawa 
„The Power of Fantasy” zorganizowana w Pałacu 

Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli. Jej kuratorami 
byli David Crowley, Zofi a Machnicka oraz Andrzej 

Szczerski. Wybrali oni jedne z najbardziej istotnych dla 
polskiej sztuki współczesnej dzieł, m.in. pracy Moniki 
Sosnowskiej, Katarzyny Kozyry, Zofi i Kulik, Wilhelma 

Sasnala czy Roberta Kuśmirowskiego. Artyści ci swoją 
karierę malarską rozpoczęli w roku 1989, zaraz po 
upadku komunizmu. Obecnie cieszą się światową 

sławą, a ich obrazy można znaleźć w największych 
międzynarodowych kolekcjach. Na wystawie można 

było spotkać także kilka prac historycznych, takich 
artystów jak Tadeusz Kantor, Józef Mehoffer czy Brunon 

Szulz.

 od 5 sierpnia  
do 30 września  

w Galerii Arsenał w Białymstoku została otwarta 
wystawa o tytule „Podróż na Wschód” pod kuratelą 

Moniki Szewczyk. Oprócz Szwecji Polska była drugim 
inicjatorem projektu Partnerstwa Wschodniego. Do 

współpracy zaproszono najlepszych artystów z Armenii, 
Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, 

czyli krajów objętych wyżej wymienionym programem 
oraz twórców pochodzących z Polski. Ogromna, 

zróżnicowana pod względem artystycznym ekspozycja  
była kolejno prezentowana w Kijowie oraz Krakowie.

 9 września 

Dzięki prezydencji Polski w Unii, w roku 2011 możliwe 
stało się promowanie artystów na skalę światową. 

Świetnym tego przykładem jest chociażby twórczość 
Aliny Szapocznikow, której sztuka rzeźbiarska doskonale 
znana jest w naszym kraju. Tym razem ambicja wpisania 

twórczości artystki w kontekst międzynarodowy, 
należała przede wszystkim do Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie. Należy przyznać, że 
projekt odniósł ogromny sukces, a wystawa „Alina 

Szapocznikow. Sculpture Undone 1955-1972”, którą 
przygotowała Joanna Mytkowska, dyrektorka MSN, oraz 

Elena Filipovic, została otwarta 9 września 2011 
w WIELS Contemporary Art Centre w Brukseli i spotkała 
się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem. Prezentacja 

imponujących dzieł artystki miała natychmiastowe 
przełożenie na rynkowe norowania jej prac. Lampę-Usta 

z 1969 roku, sprzedano 4 grudnia w domu aukcyjnym 
Pierre Bergé & Associés w Brukseli za ponad 600 

tysięcy euro.k
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21 września 

w Berlinie została otwarta wystawa pod hasłem „Obok. 
Polska-Niemcy 1000 lat sąsiedztwa” , autorstwa Andy 
Rottenberg. To pierwsza tego typu ekspozycja, która 
ukazała wspólną, nierzadko skomplikowaną historię 
obu państw. Na wystawie zaprezentowano około 
700 eksponatów sztuki historycznej i współczesnej. 
Znalazło się na niej m.in. 250 dzieł malarstwa, 30 
rzeźb, 60 starodruków, 80 rękopisów i 60 grafi k. 
Obiekty pochodzą z polskich, niemieckich oraz 
międzynarodowych zbiorów, zarówno muzealnych jak 
i prywatnych. Wśród nich można wyszczególnić m.in. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Victoria & Albert Museum w Londynie oraz 
Bibliotekę Watykańską.

14 października 

10 dni później, bo od 14 października w słynnej 
londyńskiej Whitechapel Gallery, zobaczyć można było 
wystawę obrazów i fi lmów Wilhelma Sasnala, 
o charakterze retrospektywnym. To jednak nie jedyna 
prestiżowa placówka, w jakiej znajdują się dzieła 
Polaka. Odnajdziemy je także również w Museum 
of Modern Art w Nowym Jorku czy Tate Modern w 
Londynie. W Whitechapel Gallery zgromadzono ponad 
50 prac artysty. Ekspozycja dzieliła się na trzy części. 
Pierwszą z nich były prace najnowsze, jakie powstały 
w latach 2005-2011. Odnoszą się one do wydarzeń 
jakie prezentowane są przez media masowe, a także 
ilustrują podróże artysty. Kolejna część to początki jego 
poszukiwań artystycznych. Odwołuje się ona do II wojny 
światowej i Holokaustu. Ostatnia, trzecia część wystawy 
to zbiór prac z lat 2001-2005, które tematyką nawiązują 
do zainteresowań twórcy fi lmem i fotografi ą.

Od 28 października 

w berlińskiej Akademie der Künste można było 
odwiedzać wystawę prac wideo Mirosława Baki, jakie 
stworzył na przestrzeni lat 1998 – 2010. Instalacje
i rzeźby artysty znane są doskonale na całym świecie, 
jednak tym razem skupiono się na projekcjach. 
Wiele z nich to materiały rejestrujące fragmenty 
rzeczywistości, nie spełniały one jednak wymogów fi lmu 
dokumentalnego.  Wystawa pod hasłem „Fragment” 
przygotowana została w ścisłej współpracy z CSW 
Zamek Ujazdowski oraz miastem Warszawa z okazji 
Polskiej Prezydencji w UE 2011. 

  23 września 

na warszawskim Śródmieściu, a także dzień później na 
Pradze, odbyły się cykle wernisaży aż w 17 galeriach 
sztuki współczesnej.  Zapoczątkowały one program 

„Gdzie jest sztuka?”, którego głównym celem ma być 
długofalowa współpraca pomiędzy warszawskimi 

galeriami. Dzięki temu przedsięwzięciu postanowiono 
stworzyć wspólną platformę informacyjną oraz Salon 

Zimowy czyli weekendowe targi z dziedziny wydawnictw 
artystycznych, fotografi i i szeroko pojętej sztuki 

w przystępnych cenach. Do jednego z najciekawszych 
przedsięwzięć programu, można zaliczyć 

„Berlegustopol” autorstwa Michała Wolińskiego, jaki 
można było obejrzeć w galerii Piktogram. Cały projekt 

zaś przyniósł ze sobą pewną dozę świeżości, dzięki 
której można śmiało zaryzykować stwierdzenie iż w roku 
2011, wyraźnie zaktywizowała się scena warszawskich 

galerii prywatnych.

 16 października   

padł rekord roku 2011 pod względem sprzedaży „sztuki 
dawnej”. Obraz „Portret Lizy Pareńskiej” namalowany 
przez Stanisława Wyspiańskiego w 1904 roku, został 
sprzedany podczas aukcji organizowanej przez Dom 
Aukcyjny Agra-Art w Warszawie za 1 mln 150 tys. zł. 

Dzieło przedstawiające dziewczynę wśród kwitnących 
pelargonii zostało wykonane pastelami, techniką 

przeważającą w twórczości Wyspiańskiego. Obraz 
ma wymiary 65,5 cm na 48,5 cm. Konrad Szukalski, 

wiceprezes Agry-Art, uważa, że podobnej klasy obraz 
Wyspiańskiego pojawia się na aukcjach dzieł sztuki 

bardzo rzadko, bo co kilka lat.

 Od 11 do 18 listopada 

warszawski Raster zorganizował po raz kolejny 
międzynarodowe spotkanie galerii sztuki współczesnej. 

Tym razem odbyło się to w samym w sercu Tokio. 
Podczas siedmiu dni trwania  festiwalu, kuratorzy 
zaprezentowali wystawy zarówno japońskich jak i 

europejskich artystów, a także cały program koncertów, 
performensów i projekcji. Villa Tokyo, była drugą po Villi 
Reykjavik tego typu imprezą organizowaną przez naszą 
rodzimą Galerię Raster. Jej podstawowym celem, jest 

poznanie lokalnej sceny artystycznej, a także jej widzów. 
To również poszukiwanie nowych form prezentacji sztuki 

współczesnej i poszerzanie artystycznych horyzontów.
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KA LENDARIUM 
NAJWAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ 
– ŚWIAT

3
8-30 stycznia 

35 Festiwal w Sydney, Australia

Najbardziej ceniony i znany festiwal sztuki w Australii 
organizowany niezmiennie od 1977 roku skupiający 
się wokół prezentowania sztuki lokalnej jak i 
międzynarodowej z domieszką kultury australijskiej.

4 listopada 2010 
– 12 stycznia 2011  

Art Stage Singapore, Singapur

Art Stage Singapore zaprezentował się po raz pierwszy 
w 2010 roku, jednocześnie, otwierając nowy sezon 
spektakularnych wydarzeń w sztuce. Inauguracyjne 
rozpoczęcie odbyło się w luksusowym kompleksie 
Marina Bay Sands.

3-6 marca 

12th Armory Arts Week, Nowy York, USA

Największe targi sztuki corocznie przyciągające do 
Nowego Yorku ponad 60,000 osób. 12 edycja 
angażuje sporą rzeszę międzynarodowych artystów, 
galerii, kuratorów sztuki, jak i kolekcjonerów.

14 kwietnia - 11 września 

Wystawa dzieł Joana Miró w Tate Modern 

w Londynie

Tate Modern zaprezentowało ponad 150 eksponatów - 
obrazów, rysunków, grafi k i rzeźb – stworzonych przez 
jednego z najwybitniejszych surrealistów XX wieku. 
Wystawa stanowiła bardzo bogatą, w piękno 
i wrażenia, retrospektywę - najbogatszą od ponad 50 lat 
na Wyspach.

  20-23 stycznia
  

India Art Summit, Nowe Delhi, Indie

Targi sztuki nowoczesnej w Indiach cieszące się 
popularnością od 2008 roku. Zainteresowanie targami 

wzrosło 3-krotnie od momentu ich rozpoczęcia - 
stanowią cel wszystkich miłośników sztuki współczesnej 

skupionych w rejonie Azji. 

   16-20 lutego    

30 Arco Madrit, Hiszpania

30 edycja Arco Madrit zgromadziła w tym roku ponad 
1,800 miłośników sztuki współczesnej w najlepszym 

wydaniu. Festiwal co roku zapewnia świeże spojrzenie 
na wyrażanie wielu współczesnych tematów poprzez 

sztukę. 

   1-16 kwietnia 

Art Cologne, Kolonia, Niemcy

Wydarzenie tradycyjnie zapewniło miłośnikom sztuki 
niepowtarzalne przeżycia związane z podziwianiem, 

upajaniem się oraz kupowaniem najwyższej klasy dzieł 
sztuki. Szeroki zakres sztuki współczesnej nawiązującej 

do różnorodnych tematów, często po przystępnej 
cenie, sprawił, że wydarzenie można uznać za niezwykle 

udane.
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1-31 maja  

15 edycja CONTACT Toronto Photography 

Festival, Toronto,Kanada

CONTACT to największe coroczne wydarzenie w 
świecie fotografi i przyciągające ponad 1,500,000 fanów 
sztuki. Ideą festiwalu, na który składają się wystawy, 
instalacje, fi lmy oraz wykłady, jest przedstawienie 
fotografi i jako nośnika informacji.

12-15 maja 

Vienna Fair, Wiedeń, Austria 

Jedyne w Europie targi poświęcone sztuce Europy 
Centralnej oraz Wschodniej. W 2012 odbyły się już 
po raz 7. Przyciągnęły ponad 110 galerii o światowej 
renomie, które zaprezentowały najnowszą sztukę 
współczesną.

1 czerwca- 24 lipca

14 edycja PHotoEspaña, Madryt, Hiszpania

W ramach festiwalu Photo España 2011 można 
było zobaczyć polski akcent. Wystawa pod tytułem 
‘Cuentos del modernismo’ Nicolasa Grospierre miała 
miejsce w siedzibie Instytutu Polskiego w Madrycie. XIV 
edycja jednego z największych światowych wydarzeń  
fotografi cznych opiewała w prace takich artystów jak: 
Cindy Sherman, Dayanita Singh, Thomas Ruff, Ron 
Galella, Alfredo Jaar, Kan Xuan, Hans Peter Feldmann 
i Nancy Burson.

15- 19 czerwca 

42 edycja Art Basel, Bazylea, Szwajcaria

42. edycja międzynarodowego festiwalu sztuki to 
wydarzenie, które zaprezentowało wybitne dzieła ponad 
2500 światowych artystów - prace największych 
osobistości sztuki nowoczesnej jak i świeże propozycje 
obiecujących twórców współczesnych.

29 czerwca 

rekord Sotheby’s w łącznej sprzedaży sztuki 

współczesnej w Londynie – 108,8 mln funtów. 

34 prace niemieckiej sztuki powojennej z kolekcji 
Christiana Duerckheima triumfowały podczas 
londyńskiej aukcji. Zgromadzona na przestrzeni lat 60. 
i 70. Kolekcja, składająca się między innymi z obrazów 
Gerharda Richtera, Sigmara Polke czy Georga Baselitza, 
przyczyniła się w dużym stopniu do uzyskanego rekordu 
aukcyjnego.

  2 maja - 14 lipca
   

instalacja Ai Weiwei ‘Circles of Animals/Zodiac 

Heads’ trafi a do Nowego Yorku

Pierwsza gigantycznych wymiarów instalacja ‘Circle 
of Animals/Zodiac Heads’ kontrowersyjnego artysty 

Ai Weiwei w Nowym Yorku.  Instalacja znalazła 
spore uznanie wśród nowojorczyków, którzy mogli ją 

podziwiać w pobliżu Central Park’s Grand Army Plaza.

   22 maja    

dzieło Qi Baishi ‘An EAGLE STANDING on a PINE TREE’  
sprzedane za rekordowe 65 mln dolarów

4 czerwca - 27 listopada 

54 wystawa sztuki Biennale w Wenecji, Włochy 

54 edycja Międzynarodowej Wystawy Sztuki 
Biennale w Wenecji była największym dotychczas 

przedsięwzięciem w historii tego wydarzenia. Motywem 
przewodnim oraz nazwą  Biennale w 2011 roku był 

tytuł ‘ILLUMInazioni’ czyli  ILLUMInacje, a w tym dwa 
dość odrębne znaczenia. Z jednej strony światło - jako 
ważny element formalny w sztuce, a także fi lozofi czny 

wymiar sztuki, której funkcją jest udrożnienie percepcji, 
zachwycenie, oślepienie czy też oświecenie wiedzą.

24 czerwca – 16 października 

Wystawa René Magritte w Tate Modern 

w Liverpoolu 

Największa od 20 lat wystawa belgijskiego surrealisty 
‘René Magritte: Zasada przyjemności’ była niewątpliwą 
atrakcją 2011 roku. Grę idei realizmu z iluzją inspirująca 

od lat wielu artystów można było podziwiać przez 
ponad 3 miesiące w Tate Modern w Liverpoolu.

20 Lipca 

umiera Lucian Freud

jeden z najwybitniejszych, najbardziej wpływowych oraz 
kontrowersyjnych artystów brytyjskich; wnuk Zygmunta 

Freuda. 
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20-24 lipca 

Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej

 ARTESANTANDER 2011, Santander, Hiszpania

20. edycja Artesantander po raz kolejny otworzyła się na 
zróżnicowaną sztukę krajową i zagraniczną. Fotografi a, 
malarstwo, instalacje, dzieła grafi czne i techniczne 
- liczne prace reprezentantów tych technik były do 
wglądu zwiedzających podczas targów w 2011 roku.

8 – 11 września 

8 edycja Targów Sztuki Współczesnej BERLINER 

LISTE, Berlin, Niemcy

Po raz kolejny Berliner Liste zgromadziło sztukę 
pochodzącą z ponad 100 międzynarodowych galerii 
sztuki. Wśród najbardziej obiecujących dzieł można było 
znaleźć liczne rzeźby, obrazy, rysunki oraz instalacje, 
lecz nie zabrakło również fotografi i, video-artu oraz sztuki 
performanc.

14 – 18 września 

ART MOSCOW, Moskwa, Rosja 

Międzynarodowe targi sztuki współczesnej w Rosji po 
raz 15 zawitały do Centralnego Domu Artystów 
w Moskwie. Wśród dzieł prezentowanych na targach 
znaleźć można było, między innymi prace Chapman 
brothers, Tony Cragga, Ralpha Caspersa, Juliana 
Schnabela, Petera Haleya czy Tonyego Ourlsera. 
Podczas targów nie zapomniano również o pracach 
młodych dobrze zapowiadających się artystów, takich 
jak: Oksana Mas, Recycle Group, Anna Zhelud, Arseniy 
Gilyaev, Sergey Bugaev-Africa.

10 września 2011 
- 8 stycznia 2012

Wystawa „Alina Szapocznikow. Sculpture Undone 

1955-1972” w Centrum Sztuki Współczesnej 

WIELS w Brukseli 

Pierwsza wystawa poświęcona tej wybitnej artystce 
poza granicami Polski. Prezentacja skupiła się na 
pracach artystki z najbardziej eksperymentalnego, 
późnego okresu jej twórczości. Wątkiem przewodnim 
wystawy była obecna w postawie Szapocznikow 
gotowość do podejmowania ryzyka artystycznego. 
Poliestrowe odlewy fragmentów ciała zamienione 
w przedmioty użytkowe, takie jak lampy i popielniczki, 
czy rzeźbiarskie kolaże, w których zatopiono rodzinne 
fotografi e – to wszystko zawarte jest w retrospektywnej 
wystawie dedykowanej artystce.

 26-29 sierpnia    

19 edycja Międzynarodowych Targów Sztuki Art 

Taipei, Taipei, Tajwan

Art Taipei - jedno z większych wydarzeń na azjatyckim 
rynku sztuki, które od 19 lat przyciąga rzeszę miłośników 

sztuki z całego świata. To konkurencyjne wydarzenie 
dla:           Art Hong Kong, Art Singapore, Art Tokyo, 

the Korean International Art Fair, Beijing Contemporary 
Art Fair oraz ShContemporary. Art Taipei każdego roku 

przyciąga ponad 50,000 tys. miłośników sztuki.

 13 września 

umiera ojciec pop-artu Richard Hamilton

 21 - 25 września 

FINE ART ASIA 2011, Hong Kong, Chiny

Jedne z większych targów na rynku azjatyckim 
dające możliwość połączenia zamiłowania do sztuki 

oraz antyków. W tym roku, podczas 7 edycji targów, 
zaangażowano wystawców oraz dealerów sztuki między 

innymi ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz Azji, 
jednocześnie poszerzając skalę wydarzenia. Na targach 
do dyspozycji zainteresowanych było ponad 5,000 dzieł 

sztuki.
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9 listopada 2011 - 5 lutego 2012 

obraz ‘Salvator Mundi’ zidentyfi kowany  przez 

ekspertów jako dzieło Leonarda da Vinci, trafi a na 

wystawę do National Gallery w Londynie

Dzieło mistrza jest po raz pierwszy w historii dostępne 
dla odwiedzających National Gallery w Londynie. To 
właśnie tam dokonano identyfi kacji obrazu ‘Salvator 
Mundi’ i ofi cjalnie uznano je za dzieło Leonarda da Vinci.

1-4 grudnia  

10th Art Basel Miami Beach, Miami, USA

Targi ART BASEL MIAMI BEACH to zimowa wersja 
imprezy odbywającej się co roku w czerwcu w 
Bazylei. To jedno z ważniejszych wydarzeń w świecie 
sztuki współczesnej, które przyciąga do Stanów 
międzynarodowych twórców. Targi organizowane są od 
kilkunastu lat, wystawiają się tu największe 
i najważniejsze światowe galerie sztuki, muzea, prywatni 
kolekcjonerzy oraz dealerzy. Targi w 2011 roku jak 
zawsze, poza wystawami, obfi towały w liczne licytacje 
najcenniejszych i wzbudzających wielkie emocje dzieł 
sztuki.

 17 - 20 listopada
 

KUNST 11 ZÜRICH, Zurich, Szwajcaria

W imprezie organizowanej już po raz 17 uczestniczyło 
80 galerii z całego świata. Na przestrzeni ostatnich 

lat wydarzenie zyskało na rozgłosie i obecnie stanowi 
ważne miejsce spotkań dla kolekcjonerów, artystów, 
właścicieli galerii jak i miłośników sztuki w najlepszym 

wydaniu.

5 grudnia 

Martin Boyce zdobywa Turner Prize 2011 

Szkocki rzeźbiarz - Martin Boyce - został w 2011 
roku laureatem prestiżowej Nagrody im. Turnera 

przyznawanej przez londyńską Tate Gallery. Smakiem 
obeszli się jego konkurenci: rzeźbiarka Karla Black, 

malarz George Shaw i artysta Hilary Lloyd.

28-31 Października 

Art Toronto 2011 – TIAF Toronto International Fair, 

Toronto, Kanada 

Art Toronto stanowiąc jedyne międzynarodowe targi 
sztuki nowoczesnej w Kanadzie, stało się od pewnego 
czasu wydarzeniem o znaczeniu ogólnokrajowym. 
Dwunasta edycja festiwalu zachęcała dziełami 
pochodzącymi z ponad 100 międzynarodowych galerii, 
które nie pozostały obojętne zarówno kanadyjskim 
inwestorom, jak i tym przyjezdnym.

20-23 Października 

38 festiwal FIAC, Paryż, Francja 

Od 1874 roku targi sztuki współczesnej FIAC 
udostępniają największe osiągnięcia współczesnych 
twórców. Ten rok oferował wiele interesujących dzieł
 o zróżnicowanym charakterze. Na targach można było 
znaleźć wiele dzieł elektronicznych, instalacji, prac 
z efektem dźwiękowym czy też sztuki konceptualnej.

20 października – 13 listopada

Festiwal Sztuki Współczesnej TINA B. 2011, 

Praga, Czechy 

Szóste spotkanie festiwalowe odbyło się pod hasłem 
ART – ECO – BIO. Ponad 100 artystów specjalizujących 

się w różnych dziedzinach sztuki, jak: nowe media, 
światło, video-art, performance, przyciągnęła sporą ilość 

zainteresowanych najnowocześniejszymi trendami 
w świecie sztuki.

6 października 2011
- 8 stycznia 2012

Wystawa prac Gerharda Richtera: Panorama 

w Tate Modern w Londynie  

 3-7 października

FINE ART ASIA 2011, Hong Kong, Chiny

Jedne z większych targów na rynku azjatyckim, 
dające możliwość połączenia zamiłowania do sztuki 

oraz antyków. W tym roku, podczas 7 edycji targów, 
zaangażowano wystawców oraz dealerów sztuki między 

innymi ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz Azji, 
jednocześnie poszerzając skalę wydarzenia. Na targach 
do dyspozycji zainteresowanych było ponad 5,000 dzieł 

sztuki.
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RYNEK SZTUKI
W POLSCE -podsumowanie 2011 roku

4

Analitycy sztuki jasno patrzą w przyszłość. W ubiegłym roku obroty 
na polskich aukcjach w dziedzinie sztuki współczesnej wzrosły 
o 30%.  To natomiast pozwala sądzić, że rok 2012 przyniesie jeszcze 
lepszy wynik. Oczywiście, w porównaniu do obrotów na światowym 
rynku sztuki, rezultaty, jakie niesie ze sobą nasz handel aukcyjny, 
są znacznie mniej zadowalające, bowiem oscylują w granicach 
40-60 mln. Mimo to, aktywne działania uczestników rynku nie ustają, 
a liczba licytacji, a co za tym idzie, również przeprowadzonych 
transakcji, stale rośnie. Rok 2011 przyniósł ze sobą zdecydowany 
przełom pod względem ilości aukcji w Polsce, które przekroczyły 
próg magicznej setki. Polacy częściej i chętniej kupują dzieła sztuki, 
a ilość tego typu transakcji przekroczyła ponad 3 tysiące. Ostateczny 
rekord jednak padł pod koniec ubiegłego roku, eksperci szacują, 
że ilość sprzedanych obiektów aukcyjnych sięgnęła nawet 4 i pół 
tysiąca.

Sztuka współczesna w cenie

Jest to zarówno ogólnoświatowa, jak i polska tendencja. Nasz 
rodzimy rynek klasyfi kuje powstanie sztuki współczesnej po roku 
1945. Trzymając się tego podziału, taki rodzaj twórczości stanowi 
na dzisiaj około 70 procent handlu aukcyjnego. Co więcej, polska 
sztuka współczesna to także synonim sukcesu wystawienniczego 
oraz aukcyjnego, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego 
kraju. Chętnie kupowane są prace z okresu nowoczesności uważane 
za „klasyki abstrakcji i sztuki nowoczesnej z lat 1945-1970”.
Ponadto, warto zaznaczyć, że prace takich artystów jak Fangor, 
Opałka, Nowosielski czy Sasnal są licytowane za olbrzymie sumy, 
sięgające nawet kilkuset tysięcy dolarów! 
To wszystko sprawia, że odłam sztuki dawnej, nie jest już tak 
bardzo na topie, jak był jeszcze dekadę temu. Mimo to, dawne 
malarstwo fi guratywne czy klasyka awangardy z I połowy XX wieku, 
wciąż radzą sobie naprawdę nieźle i znajdują amatorów. Oprócz 

tego kolekcjonerzy chętnie kupują modernistyczną sztukę paryską. 
Rekordem 2011 roku z zakresu sztuki dawnej była licytacja obrazu 
Wyspiańskiego „Portret Lizy Pareńskiej”. Cena dzieła sięgnęła aż 
1.150.000 złotych. 

Dzieła wybitne pilnie poszukiwane

Analizując poszczególne przykłady domów aukcyjnych, można 
zaobserwować także inne tendencje. Jedna z warszawskich 
placówek, w swoim fi rmowych raporcie oszacowała, że w roku 2011 
jej sprzedaż aukcyjna wyniosła ok. 10 milionów złotych. Zsumowany 
wynik obejmuje 13 licytacji internetowych oraz 4 stacjonarne. 
I chociaż obserwujemy spory wzrost w porównaniu z rokiem 2010, 
jest to wciąż dochód o 10 milionów mniejszy, niż odnotowany w roku 
2008. Równie godny uwagi pozostaje fakt, że łączna ilość obiektów, 
jakie były wystawiane przez ostatnie lata, nie zmienia się i wciąż 
wynosi ok. 1100. Silnie jednak zmalała liczba prac uznawanych 
za najcenniejsze. W roku 2008, dzieł sprzedanych powyżej 100 
tysięcy złotych było aż 39. W roku ubiegłym odnotowano ich jedynie 
12. Większa część oferty wyżej opisywanego domu aukcyjnego, 
to przedmioty z dziedziny sztuki dawnej. Jest to zatem istotny 
sygnał, iż nieodwołalnie zbliża się moment, w którym to zasób prac 
najwybitniejszych po prostu się wyczerpie. Tego typu dzieła trafi ając 
bowiem do kolekcji prywatnych, bądź ekspozycji muzeów, nie 
powrócą już więcej na rynek.

Popyt na młodych 

Poprzez niestabilną sytuację ekonomiczną w kraju w minionym roku, 
popyt na sztukę znacznie się zróżnicował. Na najdroższe i najbardziej 
wybitne dzieła wciąż byli chętni, którzy traktowali podobne transakcje 
jako bezpieczną lokatę fi nansową. Mimo to jednak, drugą, znacznie 
liczniejszą grupą okazały się być osoby, które w zdecydowany 
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Za nami kolejne 365 dni spędzone na obcowaniu ze sztuką. Odwiedzanie wernisaży, obserwowanie i uczestniczenie w aukcjach, 
przyglądanie się najnowszym tendencjom rynkowym. To wszystko oraz wiele innych aspektów, buduje dziś nasz pogląd na polski 
rynek sztuki i skłania do jego głębszej analizy. 
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sposób postawiły na twórczość studentów oraz absolwentów szkół 
artystycznych. Warto zaznaczyć, że Polska sztuka współczesna 
obejmuje obecnie jeden z najważniejszych i najsilniej formujących się 
segmentów rynku – Młodą Sztukę. Transakcje dotyczące obrazów 
olejnych, akwarel, gwaszy, rysunków a nawet fotografi i czy wideo 
w cenie od kilkuset do kilku tysięcy złotych na przestrzeni roku 
2011, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Analizując ten 
trend pod kątem zarówno rynkowym jak i inwestycyjnym, Młoda 
Sztuka jest segmentem dość specyfi cznym. Przyszłość karier 
początkujących artystów, wciąż jest dość niejasna, co powoduje, że 
ceny początkowe jakie ustanawia się na aukcji, są wyjątkowo niskie. 
Idąc jednak dalej, potencjał wzrostu cenowego, jaki w nich drzemie 
bywa zaskakujący. Niewykluczone są bowiem nawet kilkusetkrotne 
zwyżki. Proces ten trwa już od dobrych czterech lat, a przez ten 
czas wartość rynkowa segmentu Młodej Sztuki wzrosła w Polsce  
sześciokrotnie. Miniony rok okazał się kolejnym przełomem, bowiem 
w ciągu jego pierwszego półrocza, ilość ogółu przeprowadzonych 
transakcji przekroczyła 40 procent w skali rynku. To dobry znak dla 
poszukiwaczy niewygórowanych cenowo dzieł i przede wszystkim, 
zielone światło dla młodego artystycznego pokolenia.

Art-banking wychodzi z cienia

Moda na inwestowanie w sztukę prężnie się rozwija, a rok 2011 
to czas, który upłynął nam pod znakiem art-bankingu. Okazuje 
się, że w Polsce nastąpiła znaczna zmiana postrzegania inwestycji 
w dzieła sztuki, co jest obecnie jednym z najistotniejszych aspektów, 
które warunkują dalszy rozwój rynku artystycznego w naszym 
kraju. Sztuka to inny rodzaj aktywów, wciąż postrzegany jako jeden 
z ekskluzywnych, podobnie jak np. nieruchomości czy surowce. 
Poddawany jest on zatem ciągłym analizom i zostaje chętnie 
porównywany, pod kątem parametrów inwestycyjnych, z indeksami 
giełdowymi. Jako że w podobnym zestawieniu okazuje się być 
opłacalny, inwestorzy coraz chętniej zwracają się w jego kierunku. 
Turbulencje, jakie wstrząsnęły rynkami fi nansowymi spowodowały, 
że osoby pragnące ulokować gdzieś bezpiecznie swoje pieniądze, 
zrezygnowały ze standardowych rozwiązań takich jak akcje czy rynek 
walutowy. 

Rok 2011 wzbudził znaczne zainteresowanie inwestycjami 
alternatywnymi, gdzie inwestor ma okazję korzystać z całego 
wachlarza profesjonalnych narzędzi dotyczących art-bankingu. 
W Polsce wciąż około 95% wartości całkowitego obrotu wynosi 
malarstwo. Zatem nic dziwnego, że Polska w końcu doczekała się 
wejścia pierwszego domu aukcyjnego na warszawski rynek giełdowy. 
Co ciekawe, również polskie banki uruchamiają usługi związane 
z art-bankingiem.  Pierwszy naprzeciw temu wyzwaniu wyszedł Noble 
Bank, kolejno dołączył do niego BZWBK. Certyfi katy FIZ Abbey Art 
Found już niedługo zaproponuje swoim klientom również BOŚ Bank. 
Banki takie jak PKO BP czy Raiffeisen Bank Polska S.A. są w trakcie 
przygotowywania indywidualnej oferty. 

Polski rynek sztuki - jasne prognozy

Polski rynek bezsprzecznie ewoluuje. Według ekspertów, trend ten 
będzie tylko umacniać się w 2012 roku. Wszystko wskazuje na to, że 
na fali rekordowego 2011, rok 2012 będzie kolejnym okresem, jaki 
przyczyni się do popularyzacji wiedzy o inwestowaniu w sztukę. Na 

rynku pojawi się również wiele kolejnych wartościowych prac, które 
choć dokładnie nieoszacowane, będą stanowiły podstawę dla zysku 
na przestrzeni najbliższych pięciu, dziesięciu lat. Rozwojowi rynku 
sztuki w Polsce będzie sprzyjał również Internet. Wirtualna rewolucja 
rynku sztuki będzie postępować z miesiąca na miesiąc, zaś w ciągu 
kolejnych pięciu lat, nawet połowa transakcji może odbywać się 
wyłącznie przy pomocy tego medium. Zatem zarówno wszystkim 
doświadczonym, jak i początkującym miłośnikom sztuki radzimy 
mieć oczy szeroko otwarte, nastawiać się na nowości i życzymy im 
owocnego, pięknego roku 2012, przepełnionego nieskończonymi 
estetycznymi wrażeniami. 
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RYNEK SZTUKI
NA ŚWIECIE -OMÓWIENIE

Chiny podnoszą stawkę

A stało się tak głównie za sprawą szumnego rozkwitu rynku sztuki 
w Chinach. Według danych opublikowanych przez portal Artprice.
com, gdyby nie ogromne zainteresowanie sztuką ze strony 
kolekcjonerów-inwestorów z Azji, rynek sztuki zakończyłby rok 2011 
z wynikiem niższym o 25 procent od wyniku uzyskanego w 2007 
roku. Chiny, podkreślając swoją pozycję na arenie międzynarodowej 
nie ustąpiły także i tutaj, pozostawiając w tyle dotąd przodujące kraje: 
Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz Francję. W takiej właśnie 
kolejności uplasowała się czołówka krajów pod względem dochodu 
ze sprzedaży dzieł sztuki.
To, co jednak wyróżniło Chiny na tle innych państw inwestujących 
w sztukę, to bez wątpienia powalająca ilość aukcji dzieł sztuki, które 
przekroczyły magiczną barierę miliona dolarów- 684 aukcje okazały 
się na tyle kuszące, że licytujący bez zastanowienia byli gotowi 
wyłożyć na stół ponad milion dolarów. Dla porównania, w Stanach 
Zjednoczonych liczba takich rekordów opiewała na 533 aukcje. 
Ponadto, warto zwrócić uwagę na fakt, że aż 30 na 100 najlepszych 
aukcji odnotowanych w światowych domach aukcyjnych miało 
miejsce w Hong Kongu, Beijing oraz Hangzhou. 
Poruszając temat triumfu rynku azjatyckiego w roku 2011, nie 
można zapomnieć o spektakularnej aukcji dzieła autorstwa Qi Baishi 
‘An Eagle Standing on a Pine Tree’, które okazało się rekordem 
aukcyjnym minionego roku, uzyskując wysoką cenę podczas aukcji 
w China Guardian Auctions - 57 mln dolarów.

Rekordy aukcyjne minionego roku

Dzieło QI Baishi, ustanawiając rekord roku 2011, choć nie 
pobiło rekordu poprzedniego obrazu Picassa ‘Nude, Green 
Leaves and Bust’ sprzedanego za 95 mln dolarów, podniosło 

Od wielu lat rynek dzieł sztuki rządzi się własnymi prawami. Tak też było i w minionym roku. Obserwując 34-procentowy wzrost 
obrotów aukcyjnych po pierwszym półroczu 2011 roku, w stosunku do roku poprzedniego, można było wyciągnąć wniosek, 
że wybudzony z lekkiego letargu rynek dzieł sztuki, jako jeden z nielicznych wie, jakiej broni użyć, by nie poddać się opresji 
postępującego, ogólnoświatowego kryzysu.  Końcówka roku 2011 nie pozostawiała już cienia wątpliwości - rok 2011 zdołał 
obronić się przed falą kryzysu, co więcej, dzięki swoim imponującym wynikom (15-procentowy wzrost ze sprzedaży dzieł) zyskał 
miano najlepszego roku w historii rynku dzieł sztuki

5

poprzeczkę bardzo wysoko. Ubiegły rok obfi tował w wiele 
rekordowo wysokich aukcji. Dzieła, które znalazły się w rankingu 
tuż po ‘An Eagle Standing on a Pine Tree’ nie pozostały daleko 
w tyle. Do innych prac zasługujących na wyróżnienie, które 
przyprawiły licytujących o nie mały zawrót głowy, należą:

• ‘Zhi Chuan moving to Mountain’ autorstwa Menga Wanga – 55 
mln dolarów,

• ‘1949-A-No . 1’ autorstwa Clyfforda E.Stilla - 55,3 mln dolarów,
• ‘I Can See the Whole Room!...and There’s Nobody in it!’ 

autorstwa Roya Lichtensteina - 38,5 mln dolarów,
• ‘Venice, a View of the Rialto Bridge, Looking North, from the 

Fondamenta del Carbon’ autorstwa Francesco Guardi - 38,2 
mln dolarów,

• ‘Cultivation on the Peaceful Land’ autorstwa Beihong XU - 36,6 
mln dolarów,

• ‘La lecture’ autorstwa Pablo Picasso - 36,2 mln dolarów,
• ‘Litzlberg Am Attersee’ autorstwa Gustava Klimta - 36 mln 

dolarów,
• ‘ Häuser mit Bunter Wäsche’ autorstwa Egona Schiele - 35,6 

mln dolarów,
• ‘Self-Portrait’ autorstwa Andiego Warhola - 34,2 mln dolarów.

Dzieła, które cieszyły się wyjątkową popularnością, chociaż osiągnęły 
nieco niższe ceny, to w przeważającej większości obrazy surrealistów. 
Tu faworytami okazali się: Salvador Dali, którego obraz ‘Portrait of 
Paul Eluard’ sprzedano w lutym w Londynie za 19 mln dolarów, dzieło 
Magritte’a ‘L’empire des Lumières’ wyceniono na 11,5 mln dolarów. 
Nowy York docenił w maju obraz autorstwa Paula Delvauxa oferując 
za niego 9 mln dolarów, jak się później okazało, wynik ten stanowił 
rozgrzewkę przed pełną emocji aukcją odbywającą się w listopadzie 
- obraz Maxa Ernsta osiągnął cenę 16,3 mln dolarów. Rekordowo 
drogi okazał się również Joan Miro, którego aż 6 dzieł znalazło się 
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w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedanych dzieł surrealistów, a 
wśród nich: ‘Blue Star’, ‘La caresse des étoiles’, ‘Le coq’, ‘Portrait de 
Mme K.’, ‘Paysage sur les bords du fl euve...’.

Zainteresowanie w roku 2011 wzbudziły również dzieła powszechnie 
uważane za ponadczasowe. To właśnie one stanowiły częsty cel 
kolekcjonerów chcących ulokować swoje pieniądze w bezpiecznej 
inwestycji. Nazwiskami stanowiącymi solidną markę były tutaj: 
Francis Bacon, Bridget Riley, Damien Hirst, Chris Ofi li czy Lucien 
Freud - artysta, który pożegnał się z nami w 2011 roku.

Artyści najbardziej pożądani

Po raz drugi od piętnastu lat Pablo Picasso nie był artystą, który wiódł 
prym wśród światowych liderów. Wyprzedzili go bowiem konkurenci 
z Chin: Qi Baishi oraz Dagian Zhang. W kontekście wydarzeń 
minionego roku nie powinien dziwić fakt, iż to właśnie artyści z Chin 
byli tymi najbardziej pożądanymi, a ich dzieła osiągnęły najwyższe 
stawki na rynku sztuki. 
Należy również zauważyć, że najlepszymi osiągnięciami cenowymi 
mogli poszczycić się artyści wywodzący się z okresu modernizmu 
- tutaj ponownie do wyniku przyczynili się triumfujący twórcy z Azji. 
Wśród 15 najczęściej poszukiwanych artystów w 2011 roku, aż 10 
nazwisk było pochodzenia azjatyckiego. Wielkimi wygranymi w 2011 
roku byli:

• Dagian Zhang - łączny dochód ze sprzedaży dzieł: 500 mln 
dolarów!

• QI Baishi - łączny dochód ze sprzedaży dzieł: 445 mln 
dolarów!

• Andy Warhal 
• Pablo Picasso - łączny dochód ze sprzedaży dzieł: 311,5 mln 

dolarów.

Analizując wyniki artystów żyjących, ponownie wygrywają współcześni 
artyści z Azji: Wou-ki Zao (90 mln dolarów), Fanzhi Zeng (57 mln 
dolarów) oraz Zeng Fan (51 mln dolarów). Konkurować z nimi może 
jedynie Jeff Koons, który uzyskał w roku 2011 łączny dochód ze 
sprzedaży dzieł 36 mln dolarów, co dało mu najlepszy wynik wśród 
światowych artystów współczesnych, niepochodzących z Azji.

Co powinno niepokoić

Zdecydowanym rozczarowaniem roku 2011 była Francja
 - powszechnie uważana za kraj stylotwórczy z ogromnym potencjałem 
artystycznym. Francja od zawsze była krajem promieniującym 
bogactwem zjawisk artystycznych na pozostałe kraje Europy, należy 
do światowej czołówki pod względem sprzedaży dzieł sztuki, nic 
więc dziwnego, że wymaga się od niej znacznie więcej.

Na wyniki uzyskane przez Francję w 2011 roku miały wpływ 
zawirowania polityczne wewnątrz kraju, które ostatecznie 
doprowadziły do liberalizacji prawa związanego z wywozem dzieł 
sztuki poza terytorium Francji. Proces ten ożywił handel krajowy, 
lecz nie w takim stopniu, w jakim tego oczekiwano. Paradoks Francji 
polega na tym, że znajdując się w światowej czołówce rynków dzieł 

sztuki (Chiny, USA, Wielka Brytania, Francja) jako jedyny kraj oferuje 
zbyt ‘przystępne’ ceny - aż 78 procent dzieł sztuki sprzedawanych 
w drodze licytacji we Francji nie przekracza progu 5,000 dolarów. 
Dla porównania, w Chinach dzieła za mniej niż 5,000 dolarów 
stanowią mniej niż 30 procent wszystkich sprzedawanych rocznie 
dzieł sztuki. Większość prac sztuki oferowanych na francuskich 
aukcjach jest zwyczajnie w zasięgu ręki kolekcjonerów, nie stanowią 
one fi nansowego wyzwania. 

Ze względu na fakt, iż 51% wkładu w obroty światowego rynku 
sztuki w 2011 wygenerowały Chiny, rok ten, wbrew chińskiemu 
horoskopowi, według którego był on rokiem królika, nazwać można 
swobodnie ‘rokiem orła’ (patrz najdroższy obraz 2011 roku), który 
poraził światowy rynek sztuki siłą swojego sukcesu. Podsumowując, 
rok 2011 bezdyskusyjnie należał do najbardziej hojnych w historii 
sprzedaży dzieł sztuki, o czym świadczą fakty - 15-procentowy 
wzrost sprzedaży dzieł. Jednak nie stałoby się tak, gdyby nie chińscy 
kolekcjonerzy, którzy skutecznie wybudzili rynek ze stagnacji i nadali 
mu odpowiedniego przyspieszenia.
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Sztuka z dobrą 
promocją

6
Analizując przestrzeń ostatnich 20 lat można z łatwością stwierdzić, że kultura stała się jawnym uczestnikiem potyczek na rynku 
konsumpcyjnym. Tym samym musi ona dostosować się do reguł, jakie nim rządzą. W dzisiejszych czasach sama „obecność” 
dzieła na rynku nie wystarcza, potrzebne jest tu przede wszystkim jego silne zaistnienie w świadomości odbiorcy. Grup docelowych 
oczywiście jest wiele, dlatego wszelkie przekazy komunikacyjne, jakie określona placówka kulturalna ma zamiar do nich wystoso-
wać, muszą być wysoko zróżnicowane. 

Dzięki właściwym zabiegom PR, Polski rynek sztuki powoli wychodzi 
z cienia i zaczyna kształtować swoje oblicze. Podobnie jak na 
świecie, tak i w Polsce jedynie przemyślane zabiegi PR-owe będą 
w stanie właściwie budować przemysł sztuki i wpływać dodatnio 
na świadomość polskiego społeczeństwa odnośnie art-inwestycji. 
Obecnie niemożliwe jest bowiem funkcjonowanie placówek 
kulturalnych bez narzędzi marketingowych. I chociaż promocja kultury 
napotyka wiele barier, a właściciele galerii czy mecenasi sztuki, na 
stosowanie PR-u w branży artystycznej wciąż spoglądają nieco 
pobłażliwie, muszą zdać sobie sprawę, że jedynie wypracowanie 
mocnej marki może przynieść wymierne rezultaty.

Galerie małe i duże

Oferta każdej placówki kulturalnej powinna być inna, odpowiednio 
dostosowana do jej potrzeb, profi lu i biznes planu. Jednak tym, co 
zawsze będzie łączyć każdą z nich, jest silny przekaz komunikacyjny. 
Surfując dziś po polskim Internecie z trwogą zauważa się brak 
współistnienia galerii sztuki na płaszczyźnie wirtualnej. Wiele z tego 
rodzaju instytucji nie ma nawet swojej strony internetowej, zaś te, 
które własną domeną mogą się pochwalić, często na bieżącą jej 
nie aktualizują. A sztuka w XXI wieku przecież musi żyć intensywnie! 
Zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Dlatego tak istotne 
jest budowanie wizerunku danej placówki pod kątem PR-owym, bez 
tego świat sztuki i biznesu nigdy się nie skorelują. Silne wpisanie 
się w świat Internetu i konsekwentne realizowanie w nim działań 
z zakresu marketingu, a także budowanie szerokiej bazy kontaktów 
fi rm, klientów czy potencjalnych sponsorów oraz stała współpraca 
z dziennikarzami różnych specjalności, to techniki, które odgrywają 
kluczową rolę w budowaniu marki. Brzmi zbyt komercyjnie? 
Nic bardziej mylnego. Z perspektywy menadżera kultury, przedmiot 
jego działań jest takim samym towarem jak każdy inny, choć 
oczywiście wymagający znacznie więcej wyczucia i delikatności. 

Rodzaje dzieł sztuki

Każda galeria kreuje swoją własną strategię. Podobnie każde dzieło 
sztuki można zakwalifi kować do określonego typu produktów, 
a co za tym idzie, zaoferować je określonej grupie docelowej 

w odpowiedni sposób. Można to robić przy pomocy właściwych 
technik promocji i sprzedaży, pamiętając, że w inny sposób 
zaoferujemy potencjonalnemu klientowi produkt z grupy powszednich 
czy wybieralnych, niż ten z górnej półki, czyli luksusowy. Zgłębiając 
tajniki narzędzi marketingowych, z łatwością dostrzeżemy, iż tworzenie 
wartości produktu, jakim jest dzieło sztuki, zakłada trzy główne fazy. 
Pierwszą z nich jest dokładne ustalenie jakim typem eksponatów 
zamierzamy handlować oraz określenie grupy docelowej jaka 
będzie zainteresowana ich kupnem. To również przeprowadzenie 
segmentacji rynku i zasięgnięcia fachowej eksperckiej opinii, 
która pozwoli dokładnie określić wartość sprzedawanego dzieła. 
Kolejno, czyli w drugiej fazie, powinno się przede wszystkim 
oszacować zarówno cykl życia produktu, jak i jego rozwój, lecz 
jedynie na płaszczyźnie, którą zdefi niuje twórca dzieła, ponieważ to 
on najlepiej zna swoje możliwości. Dodatkowo należy uwzględnić 
politykę cenową, określić współpracę z konkretnymi twórcami oraz 
dystrybucję. Przy określaniu cyklu życia dzieła, należy pamiętać, że 
jest on trudny do zdefi niowania ze względu na wartość materialną 
i niematerialną przedmiotu, a także nierzadko - traktowania go jako 
lokaty kapitału. Zatem konkretny rodzaj wartości dzieła jest zawsze 
określany innym cyklem życia. Trzecia faza należy do najbardziej 
twórczych, bowiem odpowiada za szeroko pojęte promowanie dzieł, 
pozycjonowanie fi rmy oraz kreatywne i skuteczne budowanie marki.

Marka, pozycjonowanie, dystrybucja

Właściwie opracowane kampanie medialne sprzyjają zarówno 
formowaniu upragnionych kontaktów z klientem, jak i pozyskiwaniu 
sponsorów. Sprawny menadżer kultury przy odpowiednim wsparciu 
fi nansowym, będzie wówczas w stanie kreować wydarzenia 
i przedsięwzięcia kulturalne na szeroką skalę. Aby jednak mógł 
zabiegać o konkretną dotację, będzie musiał przede wszystkim 
skupić się na budowaniu odpowiednio silnej marki. Jest ona tworzona 
w celu identyfi kacji dóbr i usług jakie oferuje konkretna placówka i ma 
silnie wyróżnić ją spośród konkurencji. Mocnym znakiem fi rmowym 
może być zatem sygnatura danego twórcy, logo galerii, certyfi katy 
autorskie czy przemyślany branding. To wszystko tworzy właściwy 
popyt, zwiększa lojalność wobec fi rmy i jest gwarancją jej jakości. 
Dodatkowo wizerunek galerii i współpracujących z nią twórców, staje 
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się w świadomości opinii publicznej znany i sprawdzony, czyli po 
prostu prawdziwy. 

Pozycjonowanie konkretnej placówki na rynku jest z marką 
silnie powiązane. Polega przede wszystkim na odpowiednim 
umiejscowieniu jej na rynku, eksponowaniu wszystkich walorów 
oferowanych przez nią dzieł oraz nadanie im i ich twórcom 
wyróżniającej pozycji wśród konkurencji. Nie zapominajmy również 
o dystrybucji, jaka w galeriach czy antykwariatach spełnia szalenie 
istotną funkcję estetyczną. Właściwa lokalizacja przedmiotów we 
wnętrzu powinna spełniać przede wszystkim dwa ważne zadania. 
Po pierwsze, produkty powinny być dobrze wyeksponowane, zaś 
ich układ powinien zachęcać klientów do zakupów. Po drugie, 
rozmieszczenie produktów musi zależeć od częstotliwość ich 
kupowania. W handlu dziełami sztuki np. malarskiej, szczególnie 
ważne jest oświetlenie oferowanego dzieła sztuki w celu wydobycia 
pełnej gamy kolorystycznej obrazów. 

Przytulna galeryjna przestrzeń

Opracowując właściwą strategię dla galerii nie możemy jednak 
kierować się wyłącznie suchymi prawami marketingu. Pamiętajmy, że 
ma być to również miejsce przyjazne odbiorcy. Instytucja kulturalna 
musi być przystępna, otwarta, czynna nawet wieczorami, czasem 
w dni wolne od pracy. Nie może sprawiać wrażenia niezdobytej twierdzy, 
ani przestrzeni tworzonej dla elit. Ma być miejscem, które będą mogły 
odwiedzić całe rodziny z dziećmi, by obejrzeć wystawę, zjeść dobry 
kawałek ciasta, wypić coś ciepłego, pomyszkować w stercie broszur 
i magazynów kulturalnych. Warto podjąć starania, czasem nawet te 
najbardziej intuicyjne, które będą miały na celu popularyzację wiedzy 
i kultury. Nierzadko do przyciągnięcia konkretnej grupy docelowej 
w znaczny sposób może przyczynić się przemyślany wystrój galerii 
i jego stosowna estetyka. Warto także wiedzieć, że kolory to świetny 
nieinwazyjny element  komunikacji marketingowej. Ma on duży 
wpływ na percepcję i świadomość naszych odbiorców. Z czasem 
konkretna barwa może stać się silnym elementem skojarzeniowym 
z konkretną instytucją i w subtelny sposób współtworzyć jej 
branding. Co interesujące burgund implikuje w naszej świadomości 
dowartościowanie zmysłów, dlatego właśnie tak świetnie nadaje się 
do wykorzystania w szacie grafi cznej instytucji związanych ze sztuką 
czy wysublimowaną rozrywką.

Sztuka tylko z dobrą promocją

W środowisku koneserów sztuki, kolekcjonerów czy antykwariuszy, 
powszechnie zwykło się twierdzić, że dobry obraz czy rzeźba 
zawsze znajdą kupca. Oczywiście, walory estetyczne odgrywają 
tutaj kolosalną rolę, jednak jak wynika z poprzednich akapitów talent 
twórcy to nie wszystko i, aby dzieło dobrze się sprzedało, musi mieć 
także odpowiednio wypracowaną pozycję na rynku. To dlatego 
właśnie niektóre domy aukcyjne i galerie postanawiają przeniknąć 
do świadomości odbiorców, wykorzystując w tym celu odpowiednie 
kampanie marketingowe. Najlepszym przykładem na intensywną 
promocję rynku sztuki w Polsce, jest rozbudowane działanie fi rmy 
Media&Work. Ta Agencja Komunikacji Medialnej jest wydawcą 
jednego z największych rodzimych portali odnośnie rynku sztuki. 
Można na nim znaleźć nowinki ze świata art-inwestycji, art-bankingu, 

informacje o wydarzenia kulturalnych czy poradnik kolekcjonera. 
Ponadto fi rma prowadzi liczne działania związane z rynkiem sztuki, 
a także realizuje niesztampowe projekty dla galerii czy domów 
aukcyjnych.

Kolejnym przykładem na wdrażanie zachodnich narzędzi 
marketingowych w polski rynek sztuki, mogą być kampanie 
outdoorowe o jakie pokusił jeden z warszawskich domów 
aukcyjnych. Pierwsza z nich wystartowała w czerwcu 2011 roku 
i miała za zadanie dobitne zakomunikowanie marki potencjalnemu 
odbiorcy oraz zaprezentowanie oferty związanej bezpośrednio 
z inwestowaniem w sztukę. Kolejna, została zaaranżowana 
w sierpniu, a jej hasło przewodnie brzmiało: „Czy jest coś 
ważniejszego niż przyszłość tych, których kochasz?” Kampania 
wskazywała przede wszystkim na istotę pokoleniowości jaką niesie 
ze sobą sztuka. Oba przedsięwzięcia można uznać za udane, jednak 
jaka jest dokładna skuteczność outdooru? Tego nie wiadomo. Jedno 
natomiast jest pewne – nowoczesna forma kontaktu z klientem, jaką 
zastosowała spółka, kwalifi kuje się do ogólnoświatowych trendów 
rządzących rynkiem sztuki.

Wzorowa inicjatywa

1 września 2010 instytucje kultury na jeden dzień zdominowały serwis 
twitter.com. To właśnie tego dnia kuratorzy z ponad 300 muzeów 
i galerii na całym świecie odpowiadali na pytania zadawane przez 
użytkowników tego najpopularniejszego na świecie mikrobloga. 
Cała akcja nosiła nazwę „Ask a Curator Day” i była jednodniowym 
eksperymentem. W przedsięwzięciu mogło brać każde muzeum 
czy galeria, jedynym warunkiem było zgłoszenie swojej kandydatury 
drogą mailową. Pytania jakie zadawali użytkownicy twittera były 
wielowymiarowe, zaczynając od tych dotyczących zawodu kuratora, 
idąc poprzez szeroko pojętą kulturę i sztukę, kończąc na twórczości 
konkretnych artystów. Jedyną polską placówką, jaka wzięła udział 
w ówczesnej akcji było Muzeum Erotyki. Ogrom popularności tego 
wydarzenia zaskoczył nawet jego organizatorów. Zainteresowanie 
było tak duże, że z twittera musiano przenieść je na ofi cjalną stronę, 
askacurator.com.  Twórcy „Ask a Curator Day” mieli już na koncie 
podobne wydarzenie, „Follow a Museum Day”, które odbyło się 
1 lutego 2010 roku. Jego celem była promocja instytucji kultury 
na twitterze. W tamtejszej akcji wzięły udział trzy polskie placówki: 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie i Galeria Foksal. 
Powyższe doświadczenie wyraźnie pokazuje, że tego typu akcje, 
jeśli tylko zostaną odpowiednio nagłośnione i właściwie rozegrane, 
mają szansę na potężny odzew ze strony potencjalnych odbiorców. 
Liczy się pomysł, zaangażowanie i właściwa strategia medialna. 
Każda galeria ma szansę na zabłyśnięcie na polskim kulturalnym 
fi rmamencie. Wystarczy tylko chcieć, zaś zarejestrowanie się na 
wciąż działającym portalu askacurator.com, może być pierwszym 
wyraźnym krokiem w kierunku spełnienia swoich artystycznych 
ambicji, zarówno na płaszczyźnie niekomercyjnej jak i biznesowej.
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