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1 WSTĘP

Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło oddać w Państwa ręce drugą edycję Raportu
Rynek Sztuki 2012 przygotowaną przez redakcję portalu Rynek i Sztuka.
Rynek sztuki znacznie ewoluował na przestrzeni ostatnich lat. Grupę
aktywnych kolekcjonerów zasiliły osoby, które na sztukę patrzą
w kategoriach inwestycyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom życia
artystycznego, stworzyliśmy przestrzeń wymiany informacji i rzetelnej
wiedzy o wszystkim, co związane jest z funkcjonowaniem sztuki w życiu
społecznym.
Portal Rynek i Sztuka to platforma komunikacyjna, która stanowi źródło
wiedzy i miejsce spotkań dla szerokiego grona pasjonatów sztuki.
Niezależny stosunek do rynku sztuki i profesjonalne zaplecze warsztatowe,
pozwoliły nam zbudować zaufanie największych domów aukcyjnych
i galerii sztuki w Polsce. Mamy stały kontakt z artystami, informujemy
o nadchodzących wydarzeniach artystycznych i analizujemy trendy na
rynku sztuki.
W dobie Internetu staliśmy się pierwszym niezależnym polskim medium,
które stara się przekonywać do lokowania kapitału na rynku sztuki.
Jednocześnie uwrażliwiamy coraz szersze grono osób aktywnych
kulturalnie i artystycznie. O naszej pozycji może świadczyć współpraca z
takimi instytucjami kultury, jak Zakład Narodowy im. Ossolińskich
i Muzeum Narodowe w Gdańsku. Codzienna aktualizacja, publikacja
zapowiedzi aukcyjnych, własne kalendarium wydarzeń ze świata sztuki
oraz wysoka merytoryka treści, przyciągają do nas przede wszystkim
miłośników sztuki i kolekcjonerów.
Za nami kolejny rok pełen niezwykłych, artystycznych wrażeń. Czy polski
rynek sztuki rzeczywiście ma co świętować? Jak pisaliśmy w poprzednim
raporcie, rok 2011 był dla rodzimych domów aukcyjnych niezwykle
łaskawy – ilość aukcji przekroczyła magiczną liczbę 100, zaś ogólna liczba
transakcji wyniosła ponad 4,5 tysiąca.
Jak zatem wypada przy nim rok 2012? Czy optymistyczne eksperckie
prognozy doczekały się spełnienia? Zapraszamy na długo wyczekiwane
podsumowanie.
Życzę Państwu przyjemnej lektury

Anna Niemczycka-Gottfried
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2 KALENDARIUM
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
– POLSKA

10 stycznia
17 stycznia
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie
odbyło się uroczyste wręczenie Paszportów „Polityki”
za rok 2011. Paszporty to wyróżnienie dla młodych
twórców, którzy zasłużyli się w minionym roku, zarówno
dla polskiej kultury, jak i sztuki. Nagrodą szczególną
przyznawaną tego samego dnia jest miano Kreatora
kultury, które corocznie otrzymuje wybitna postać
świata artystycznego. Tegoroczne Paszporty otrzymali
m.in.: Rafael Lewandowski, Mikołaj Łoziński, Julia
Marcell, Maciej Szajkowski, Krzysztof Garbaczewski,
Nicolas Grospierre, Aleksandra Kuls, zaś nagrodą dla
osobistości kultury – Kreatorem kultury – nagrodzono
Jerzego Jarockiego.

21 lutego
minęła siódma rocznica śmierci Zdzisława Beksińskiego.
W Muzeum Historycznym w Sanoku powoli kończono
prace nad galerią upamiętniającą postać i twórczość
artysty. Zrekonstruowane zostały także dwie pracownie,
w których malarz tworzył swoje niezwykłe dzieła. Nieco
ponad dwa miesiące później, bo 28 kwietnia, nastąpiło
ich uroczyste otwarcie.

27 marca
– po 87 latach odnalazł się obraz autorstwa Tamary
Łempickiej, znanej też jako Tamara de Lempicka. Dzieło
„Nu adossé I”, zostało wystawione na sprzedaż w
Nowym Jorku 2 maja, na aukcji Impressionist & Modern
Art. Jego cena wywoławcza sięgnęła 5 mln dolarów.
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na Wawelu wystawiono zaginiony obraz Jana Matejki
„Zabicie Wapowskiego” w czasie koronacji Henryka
Walezego. Dzieło, którego losy nieznane były ponad
100 lat, zostało oddane do wglądu publiczności
w Zamku Królewskim na Wawelu do 22 stycznia.
Poszukiwania płótna były żmudne i czasochłonne.
W końcu na ślad obrazu natrafił Salon Dzieł Sztuki
Connaisseur mieszczący się w Krakowie.

15 lutego
dom aukcyjny Desa Unicum udostępnił analizę
sprzedaży za rok 2011. Całkowity obrót dziełami sztuki
dał firmie wynik w postaci 29 mln złotych. W analizę
włączona została zarówno sprzedaż aukcyjna, jak i
galeryjna – pierwsza wygenerowała zysk 12 mln złotych.
Z wynikiem 65% pod względem obrotów uplasowała się
sztuka dawna. 28% osiągnęła klasyka nowoczesności,
zaś 7 % – sztuka najnowsza.

18 marca
w domu aukcyjnym Agra Art sprzedano Autoportret
Eugeniusza Zaka powstały w roku 1916. Cena
wywoławcza sięgnęła 450 tys. złotych, jednak w
rezultacie dzieło osiągnęło cenę 760 złotych. Podczas
tej samej aukcji padł tegoroczny rekord: zbiór trzech
pastelowych portretów rodziny Sternbachów pędzla
Stanisława Wyspiańskiego sprzedano za zawrotne 1,85
mln złotych.
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1 kwietnia
3 kwietnia
Muzeum w Wilanowie oraz Muzeum w Łodzi dołączyły
do innowacyjnej platformy Google Art Project, jaka
umożliwia wirtualne podróże po najlepszych galeriach
sztuki i muzeach na świecie. Jeszcze na początku roku
2012 Google oferowało wgląd w zbiory jedynie 17
muzeów. Przez kilka kolejnych miesięcy internetowemu
gigantowi udało się nawiązać współpracę z ponad 150
instytucjami w 40 różnych krajach, w tym w Polsce.

28 kwietnia
rozpoczął się Slow Art Day, czyli Dzień Wolnej Sztuki
2012. W tym roku w przedsięwzięciu wzięło udział
80 centrów wystawienniczych na całym świecie, w
tym również kilkanaście polskich placówek. Podczas
„eksperymentu” można obejrzeć było jedynie pięć
specjalnie przygotowanych na tę okazję obiektów. Na
czym polegała zatem idea całej akcji? Chodziło przede
wszystkim o spokojne rozkoszowanie się sztuką.

odnaleziono skradzione obrazy Malczewskiego i
Witkiewicza. Portret mężczyzny na tle pejzażu pędzla
Jacka Malczewskiego oraz Portret kobiety autorstwa
Stanisława Ignacego Witkiewicza skradziono w 2008
roku z jednej z warszawskich galerii. Obrazy te to
dzieła oryginalne, które należą do narodowych dóbr
kultury. Po kradzieży zostały one wpisane do rejestru
zabytków zaginionych, jaki prowadzi Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Razem
warte są ponad 500 tys. złotych.

11 kwietnia
Kompas Sztuki ponownie wskazał najlepszych.
Tegoroczna edycja objęła 288 twórców oraz 5 grup
artystycznych. Tryumf Mirosława Bałki, który po raz trzeci
z rzędu znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia,
nie był dla nikogo zaskoczeniem. Plasując się na
szczycie rankingu, otrzymał sumę 260 punktów. Drugie
i trzecie miejsce zajęli artyści, których pożegnaliśmy w
zeszłym roku – Jerzy Nowosielski (154 punkty) i Roman
Opałka (146 punktów). Na miejscu czwartym i piątym
zatryumfowały kobiety – Alina Szapocznikow (141
punktów) oraz Magdalena Abakanowicz (125 punktów).

1-3 maja
9 maja
zmarł wybitny polski rysownik, grafik oraz twórca filmów
animowanych – Andrzej Czeczot. Szeroka publiczność
znała go przede wszystkim z satyrycznych publikacji
zamieszczanych na łamach polskich periodyków.
Czeczot był ceniony zarówno przez publiczność, jak
i znanych polskich artystów. Nad jego niezwykłym
talentem dumają m.in. Henryk Sawka czy Andrzej
Mleczko. Czeczot zmarł w wieku 79 lat.

24 maja
przeszedł do polskiej historii jako Dzień bez sztuki.
Właśnie wtedy, nasi rodzimi artyści, chcąc zawalczyć
o swoje prawa, ogłosili oficjalny strajk, który poparła
większość instytucji kulturalnych. Do akcji czynnie
włączyło się około 100 muzeów i galerii z całego kraju,
odbyło się wiele spotkań dotyczących sytuacji artystów
w Polsce. Manifestacja została zainaugurowana przez
Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, do którego
należy wiele ważnych osobistości ze świata sztuki, m.in.
dyrektorzy dużych instytucji kulturalnych, właściciele
prywatnych galerii, a także kuratorzy, marszandzi, artyści
i krytycy.
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w podkrakowskim Dworze w Tomaszowicach
odbyły się Targi ArtExpo Kraków 2012, gdzie
można było porozmawiać z osobami ze świata
artystycznego: twórcami sztuki współczesnej,
kolekcjonerami, marszandami, a także właścicielami
galerii i antykwariatów. Trzydniowe Targi ArtExpo bez
wątpienia sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów,
międzypokoleniowej integracji, a także są świetną okazją
do lepszego poznania sztuki dawnej i współczesnej. To
miejsce otwarte dla każdego – zarówno dla wytrawnego
konesera jak i dla początkującego kolekcjonera i
miłośnika sztuki. Obecność na tego typu wydarzeniu
pozwala widzowi oswoić się z dziełami z zakresu
malarstwa, rzeźby czy grafiki, zaś artystom wprowadzić
swoje prace na rynek i dotrzeć bezpośrednio do
odbiorcy poprzez rozmowę i wymianę myśli.
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2 czerwca
3 czerwca
w domu Aukcyjnym Agra-Art sprzedano obraz Jana
Stanisławskiego Ogród zaczarowany. Dzieło, które
pochodzi z niezwykle ważnej prywatnej krakowskiej
kolekcji, osiągnęło wynik 400 tys. złotych. Inne dzieło
artysty Wiatraki sprzedano tego samego dnia za 112
tys. złotych.

13 czerwca
rozpoczęły się 43. Targi Art Basel. Jest to jedno z
największych wydarzeń komercyjnych związane
z rynkiem sztuki, które odwiedzają najistotniejsze
światowe galerie. W tym roku, wśród niemal 300
centrów wystawienniczych, mogliśmy znaleźć trzech
polskich reprezentantów: Fundację Galerii Foksal,
Raster oraz Starmach. Uczestnicy targów mogli
podziwiać prace m.in.: Wilhelma Sasnala, Pawła
Althamera, Anny Molskiej, Edwarda Krasińskiego,
Romana Opałki, Henryka Stażewskiego, Władysława
Strzemińskiego czy Aliny Szapocznikow.

27 lipca
minister Radosław Sikorski ogłosił, że słynne malowidło
Cranacha „Madonna pod jodłami”, wróciło do Polski.
Jest to jedno z najcenniejszych arcydzieł w polskich
zbiorach, zaraz po Portrecie młodzieńca autorstwa
Rafaela. W 1510 roku malowidło zostało stworzone na
zamówienie wrocławskiej katedry. Po 500 latach tułaczki
wróciło na swoje miejsce.

13 sierpnia
mzmarł Jan Sawka – wybitny polski rysownik, grafik i
malarz. Artysta tworzył dla głośnych tytułów, takich jak
„New York Times”, „Boston Globe” czy „Rolling Stone”.
W 1986 roku redakcja „New York Timesa” przyznała
jego albumowi Book of Fiction tytuł książki roku. Sawka
tworzył także dekoracje sceniczne, zajmował się
scenografią teatralną, architekturą, ozdabiał przestrzeń
publiczną. Miał 66 lat. Przyczyną niespodziewanej
śmierci artysty był atak serca.

w Muzeum Plakatu w Wilanowie odbyło się 23.
Międzynarodowe Biennale Plakatu. Pierwszą taką
imprezę, zorganizowano w roku 1966. Wówczas
przedsięwzięcie było pierwszą tego rodzaju inicjatywą
na świecie. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział
aż 800 artystów z 50 krajów, co dało wynik w postaci
2200 nadesłanych prac. Plakaty zgłaszane były
do czterech kategorii: plakat kulturalny, reklamowy,
społeczny oraz – od niedawna – Złoty Debiut, który ma
na celu promowanie młodych talentów. Ze względu
na mistrzostwa Euro 2012, jakie odbyły się w tym roku
w naszym kraju, postanowiono dodać jeszcze jedną
kategorię – Euro 2012. Na przedstawienie swoich
sportowych wizji porwało się aż 80 artystów. Wystawa
potrwała do 16 września.

18-20 czerwca
odbyło się Expositio, czyli targi muzealnictwa w
Kielcach. Czerwcowa impreza to jedyny taki projekt we
wschodniej części Europy, który w pełni poświęcony
został instytucjom zajmującym się produktami i
usługami z dziedziny muzealnictwa i ochrony zabytków.
Tegoroczna edycja Expositio połączona była z targami
Sacroexpo – oba wydarzenia cieszyły się dużym
powodzeniem (odwiedziło je ponad 5 tys. osób).

Od 28 sierpnia
do 25 listopada
na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury
w Wenecji prezentowana była rzeźba akustyczna
autorstwa Katarzyny Krakowiak. Tytuł wystawy brzmi
Making the walls quake as if they were dilating with the
secret knowledge of great powers (Izby ściany drżały,
pęczniejąc skrywaną wiedzą o wielkiej mocy, tłum.
M.Libera). Całość tworzyła instalację dźwiękową. Dzięki
swojemu zwycięskiemu pomysłowi artystka postanowiła
udowodnić, że dźwięk jest stałą częścią architektury.
Budowla bez akustyki byłaby dziwna i wybrakowana
– dźwięk sprawia natomiast, że staje się ona rzeźbą
akustyczną

14 sierpnia
kolejna edycja Wieloletniego Programu Rządowego
Kultura + została rozstrzygnięta. Z prośbą o
dofinansowanie zgłosiły się 92 instytucje kulturalne,
z czego 40 wniosków doczekało się pozytywnego
rozpatrzenia. Tym razem chodziło o projekty związane
z digitalizacją. Jak można przeczytać na stronie
Instytutu, dzięki konkursowi w roku 2011, udało się
stworzyć 19 nowych pracowni digitalizacyjnych, a także
zdigitalizowano ponad milion obiektów.
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20 sierpnia
4 września
w wieku 85 lat zmarł Jacek Sempoliński, wybitny malarz
i pedagog.

6 września
decyzja o powstaniu Muzeum XX. Czartoryskich.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan
Zdrojewski oraz książę Adam Karol Czartoryski
– Fundator i Prezydent Rady Fundacji Książąt
Czartoryskich – podpisali list intencyjny. Wraz z
podpisaniem dokumentów zakończył się jeden z
formalnych etapów porządkowania spraw związanych
z drogocenną kolekcją.

12 września
zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie otrzymał
dofinansowanie w wysokości 26 mln złotych. Umowa
została podpisana 7 września przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego
oraz dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu –
profesora Wojciecha Suchockiego.

14 września
w Poznaniu rozpoczęło się Mediations Biennale,
które jest największą wystawą sztuki współczesnej
w Polsce i jedną z większych tego typu imprez w
Europie Środkowej. Była to już trzecia edycja z cyklu
wydarzeń, które odbywają się w określonej konwencji
co dwa lata. Mediations Biennale jest kontynuacją
międzynarodowego Festiwalu Inner Spaces, jaki odbył
się w roku 1993. W tegorocznym przedsięwzięciu
artystycznym wzięło udział aż 100 artystów z różnych
stron świata.
Po blisko dwóch latach konserwacja Bitwy pod
Grunwaldem, najbardziej znanego dzieła Jana Matejki,
została zakończona. Od 19 września będzie można
podziwiać obraz na salach ekspozycyjnych Muzeum
Narodowego w Warszawie.

dzięki programowi Kolekcje muzealne, jaki prowadzi
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało 180 tys.
złotych dotacji na kupno unikalnego obrazu Polowanie
pędzla Franciszka Kostrzewskiego. Dzieło jest jedną
z dwóch ilustracji do IV księgi Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza. Dotychczas Polowanie znajdowało się
w zbiorach prywatnych. Druga ilustracja do Pana
Tadeusza – Grzybobranie, również autorstwa Franciszka
Kostrzewskiego, należy do Muzeum Narodowego w
Warszawie.

7 września
w Starej Łomnicy koło Bystrzycy Kłodzkiej,
w zdewastowanym renesansowym dworze,
odnaleziono stosunkowo dobrze zachowane freski
z XVI w., które przedstawiają sceny nawiązujące do
miłosnego życia dworskiego.
dwie płaskorzeźby wybitnego polskiego artysty –
przedstawiciela katowickiej Grupy ST-53 – Zdzisława
Stanka zostały uratowane od zniszczenia. Ściągnięto
je ze zrujnowanego dziś i przeznaczonego do rozbiórki
Centrum u Michalika. Warto zaznaczyć, że obecny
właściciel budynku – spółka Millenium Rondo –
przekazał dzieła Muzeum Śląskiemu za symboliczną
złotówkę, by mogły one zostać poddane konserwacji,
a następnie trafić na salę ekspozycyjną.

19 września
Monika Sosnowska, Agnieszka Kurant i kolektyw Slavs
and Tatars reprezentują Polskę na drugiej edycji Ural
Industrial Biennale of Contemporary Art
w Jekaterynburgu.
Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy
poinformowała media, że wart ćwierć mln złotych obraz
autorstwa Wojciecha Fangora M51 został odzyskany
i w najbliższym czasie wróci do właściciela. Praca ta
została skradziona w lipcu 2011 roku z prywatnego
gabinetu stomatologicznego w Berlinie, w którym
przechowywana była w specjalnej skrzyni.

21 września
budynek Meble EMILIA, w którym tymczasowo
przebywa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, został
sprzedany za 115 mln złotych zagranicznej spółce
Griffin Topco II, która miała wyłączność negocjacyjną. Po
wielu zawirowaniach związanych z docelową siedzibą
warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej ustalono,
że muzeum tymczasowo będzie zajmowało budynek
należący do spółki Meble Emilia przy ul. Emilii Plater w
Warszawie
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21 września
22-23 września
w Krakowie odbyła się pierwsza edycja Targów Sztuki.
Cieszyły się one wyraźnym zainteresowaniem wśród –
głównie – lokalnej społeczności, jednak nie zabrakło też
sympatyków sztuki z całej Polski. Dało się zauważyć,
że wśród odwiedzających dużą grupę stanowili
zainteresowani kupnem miłośnicy sztuki, zdarzali się
także faktyczni kolekcjonerzy. Warto zaznaczyć, że to
właśnie nazwiska cieszyły się sporym wzięciem – i tu
chyba należy w pierwszej kolejności wymienić Edwarda
Dwurnika, który poprzez swoją aktualną popularność
i ogromną dostępność prac na rynku (przez to
wyważone ceny) na krakowskich Targach cieszył się
największym zainteresowaniem wśród kupujących. Była
to ważna inicjatywa, która ukazała, iż w Polsce coraz
bardziej wzrasta zapotrzebowane na tego typu imprezy.

5 października
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oficjalnie przekazało, utracony w czasie II wojny, obraz
Szewc Muzeum Pałacu w Wilanowie. Wspaniałe dzieło
nieznanego autora, reprezentujące szkołę flamandzką,
po 70. latach wróciło do Polski. Wcześniej, dzięki
staraniom polskiego Ministerstwa Kultury, odzyskano
już m.in. Pomarańczarkę Aleksandra Gierymskiego,
Murzynkę Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej oraz dwa
dzieła Juliana Fałata: Przed polowaniem w Rytwianach i
Naganka na polowaniu w Nieświeżu.

10 października
w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Polskiego
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie Grand
Prix zdobyła młoda malarka Katarzyna Szeszycka.
Jury, któremu przewodniczył prof. Antoni Fałat,
nagrodziło obrazy artystki, które – jak sama mówi –
są typem malarstwa w klasycznej technice olejnej,
wielkoformatowe, zawsze z człowiekiem w centrum.

19 października
odbyła się jubileuszowa, X edycja Warszawskich
Targów Sztuki – najważniejsza i najstarsza tego
typu impreza w naszym kraju. Oprócz stoisk 58
wystawców z całej Polski, w tym zarówno artystów,
domów aukcyjnych, galerii, czy portali i wydawnictw
branżowych, można było uczestniczyć także w
bloku merytorycznym, obejmującym szereg paneli
dyskusyjnych i wykładów dotyczących m.in. kondycji
polskiego rynku sztuki.
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łódzka Galeria Manhattan ma nową siedzibę. Krystynie
Potockiej-Suwalskiej udało się pozyskać nowy lokal,
który znajduje się przy ul. Piotrkowskiej 118.

24 września
Anda Rottenberg została tegoroczną laureatką Nagrody
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii
sztuki wizualne. Z rąk ministra Bogdana Zdrojewskiego
otrzymała statuetkę autorstwa Adama Myjaka.

29 września
po gruntownej renowacji na warszawski Żoliborz wróciła
rzeźba Aliny Szapocznikow, zwana Nadzieją matki.

7 października
w nowojorskim MoMa została otwarta obszerna,
retrospektywna wystawa poświęcona Alinie
Szapocznikow. Zaprezentowano blisko 100 prac –
rzeźba, rysunek, obiekt, fotografia – które pochodzą z
prywatnych i publicznych kolekcji, włączając w to także
najważniejsze polskie instytucje. Wystawie towarzyszy
wydany we współpracy z MoMa katalog, który umożliwi
zapoznanie się szerszej publice ze specyfiką twórczości
rzeźbiarki. Jest to kolejna już, po Hammer Museum w
Los Angeles i Centrum Sztuki Współczesnej WIELS
w Brukseli, odsłona obszernej prezentacji twórczości
Szapocznikow.

13 października
podpalenie usytuowanej na pl. Zbawiciela w Warszawie
realizacji Julity Wójcik Tęcza. Instalacja ta składa się
aż z 16 tys. kolorowych, sztucznych kwiatów, które
zostały przytwierdzone do metalowego stelaża. Praca
ta w czasie polskiej prezydencji była ustawiona na
placu przed Parlamentem Europejskim, a następnie
– w czerwcu b.r. – przeniesiono ją do Warszawy na
plac Zbawiciela. Warto tu zaznaczyć, że realizacja
ta – zamówiona i finansowana przez Instytut Adama
Mickiewicza – tworzona była przez blisko 1000 osób,
przez co też jej wymowa nabrała szczególnego
charakteru.

20 października
do 6 stycznia 2013 roku w krakowskim Muzeum
Narodowym można oglądać monograficzną wystawę
prac Wojciecha Fangora, którego twórczość na chwilę
obecną stanowi jedną z bardziej popularnych w
kontekście rynku sztuki.
15

1 listopada
8 listopada
237 z 238 fotografii Miltona H. Greene’a wystawionych
na aukcję w Desie Unicum zostało sprzedanych.
Licytacja trwała ponad 5 godzin. Najwyższe ceny
uzyskały zdjęcia przedstawiające Marilyn Monroe, a
całkowita suma sprzedaży doszła do poziomu ponad
2,4 mln złotych. Marilyn Monroe w sukni baletowej
została wylicytowana za 60 tys. złotych. Podczas aukcji
w Desie Unicum 99,5% obiektów zostało sprzedanych.
Padł rekordowy obrót na aukcji fotografii w Polsce –
ponad 2,4 mln złotych. Średnia cena wylicytowana była
10 razy większa od średniej ceny wywoławczej

5 grudnia
słynny obraz Żydówka z pomarańczami, zwany także
Pomarańczarką, pędzla wybitnego malarza Aleksandra
Gierymskiego zawisł we wnętrzach Galerii Sztuki XIX
wieku, czyli dawnej Galerii Malarstwa Polskiego. Historia
obrazu jest niezwykle burzliwa – cenną pracę skradziono
z Muzeum Narodowego w Warszawie podczas II
wojny światowej. W 2010 roku został odnaleziony na
terenie Niemiec. Po żmudnej procedurze dotyczącej
odzyskania dzieła, płótno w końcu może cieszyć oczy
warszawiaków.

5-8 grudnia
Fundacja Sztuk Wizualnych zorganizowała pierwsze w
Polsce spotkanie międzynarodowego projektu Curators’
Network. W Krakowie zjawiło się 19 kuratorów z 13
różnych krajów, którzy w siedzibie Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie (MOCAK) podzielili się
swoją wiedzą i doświadczaniem. Do głównych założeń
Curators’ Network należała popularyzacja twórczości
młodych artystów poza ich rodzimymi krajami, a
także wzmocnienie oraz promocja międzynarodowej
współpracy kuratorów i instytucji artystycznych na
terenie całej Europy.

9 grudnia
na aukcji domu aukcyjnego Agra-Art Ucieczka
autorstwa Józefa Brandta osiągnęła wartość 510 tys.
złotych, Musica Sacra (1915) Edwarda Okunia 270 tys.
złotych.
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nominowana do prestiżowej nagrody Hugo Boss Prize
Monika Sosnowska przegrała z Danh Vo – młodym
artystą wietnamskiego pochodzenia. Jednocześnie kilka
dni wcześniej architektoniczna instalacja Sosnowskiej
zwieńczyła wejście do nowojorskiego Central Park.
Fir Tree, bo tak nazywa się realizacja polskiej artystki,
ma ponad 12 metrów i waży blisko 7 ton. Ekspozycja
została zorganizowana przez Public Art Found

29 listopada
Radek Szlaga zwycięzcą tegorocznego Kompasu
Młodej Sztuki. W czołówce zestawienia znaleźli się:
Radek Szlaga, Wojciech Bąkowski i Agnieszka Polska.
Zyskali oni największą ilość punktów, będąc przy tym
wytypowanymi przez najliczniejszą grupę galerii –
zarówno komercyjnych jak i państwowych. Warto tutaj
również zaznaczyć, że zauważalna jest stosunkowo
duża różnica pomiędzy lokatą trzecią (Agnieszka
Polska, 38 pkt.), a ścisłą czołówką (Radek Szlaga,
55 pkt.; Wojciech Bąkowski, 51 pkt.). Świadczy to o
nieustannie rosnącym zainteresowaniu pracami Szlagi
i Bąkowskiego, co przekłada się także na wartość
rynkową ich prac. W tym miejscu trzeba zaznaczyć,
że realizacje całej trójki zyskują bardzo wysokie kwoty:
Szlaga nawet do 60 tys. złotych, Bąkowski do 40 tys.
złotych, a Polska do 25 tys. złotych.

7-9 grudnia
w przestrzeniach ekspozycyjnych wrocławskiego
Muzeum Współczesnego odbyły się pierwsze
wrocławskie targi sztuki – RING, w których udział
wzięło większość lokalnych, prywatnych galerii sztuki.
Sama idea wydarzenia godna jest pochwały, gdyż
tak na dobrą sprawę inicjatywa MWW sprowokowała
wrocławskie galerie prywatne do wspólnego działania,
jak i bliższego poznania się – co ma ogromne znaczenie
dla budowania wrocławskiego rynku sztuki, który –
bądź, co bądź – nie jest jeszcze wybitnie zadowalający.

12 grudnia
w tym roku nagroda magazynu artystycznego „EXIT”
została przyznana młodej, aczkolwiek uznanej już
artystce Aleksandrze Waliszewskiej.
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3 KALENDARIUM
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
– ŚWIAT

		

21-29 stycznia
25 stycznia

REKORDOWA SPRZEDAŻ OBRAZU TURNERA
Obraz Turnera znany jako Widok Ruskina został
sprzedany za ponad 217 tys. funtów na aukcji
Bonhams.

		

1 lutego

SKRADZIONY OBRAZ PISARRO
ZOSTAŁ ODNALEZIONY
Skradziony z Muzeum Faure w 1981 roku obraz Le
Marché aux Poissons autorstwa Camille’a Pissarro
wrócił do muzeum po licznych procesach sądowych.

			

9-27 lutego

RETROSPEKTYWNA WYSTAWA
LUCIANA FREUDA
National Portrait Gallery w Londynie, jako pierwsza po
śmierci artysty, podjęła sie organizacji retrospektywnej
wystawy dzieł Luciana Freuda.

		

24 lutego

OBRAZY Z KOLEKCJI HITLERA ODNALEZIONE
W CZESKIM KLASZTORZE
Część obrazów należących do kolekcji Adolfa
Hitlera została odkryta na terenie Czech, w zespole
klasztornym w Doksanach. Wartość kolekcji wyceniono
na 50 mln koron czyli ponad 8 mln złotych

1 marca
NATIONAL GALLERY W LONDYNIE
WYKUPUJE DZIEŁO TYCJANA
Narodowa Galeria w Londynie i Szkocka Galeria
Narodowa wykupiły drugie dzieło Tycjana Diana i Kallisto
za 45 mln funtów.
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TARGI ANTYKÓW I STAROCI BRAFA
Prezentacja oferty aż 122 galerii z całego świata i aż
ponad 40 tys. zwiedzających. Ekspozycja kolekcji
fundacji króla Baudouina składającej się z 7 tys.
wyjątkowych dzieł sztuki, w tym mebli projektu Victora
Horty’ego, mebli projektu Jacquesa Dupuisa oraz
Gustave’a Serrurier-Bovy’ego, a także obrazów Jamesa
Ensora, pasteli Féliciena Ropsy i biżuterii autorstwa
Henry’ego van de Velde’a.

3 lutego
CEZZANE SPRZEDANY ZA 250 MLN DOLARÓW
Rodzina królewska z Kataru zaskoczyła światowych
dealerów, płacąc za obraz Gracze w karty Paula
Cèzanne’a niemal 160 mln funtów(250 mln dolarów.
Ustanowiona cena przewyższyła tym samym poprzedni
rekord 99 milionów funtów, jaki dotyczył obrazu
Jacksona Pollocka No 5 z 1948 roku, który został
kupiony w okresie boomu na rynku sztuki w 2006 roku.

15 lutego
SUKCES GERHARDA RICHTERA
NA AUKCJI SOTHEBY’S
Aż sześć prac autorstwa artysty sprzedano w sumie
za 30 mln dolarów. Tym samym potwierdziły się
przypuszczenia, że Gerhard Richter jest najbardziej
kasowym oraz wziętym współczesnym artystą. Obraz
Abstraktes Bild (1992) osiągnął wartość 4,9 mln
funtów, a Eis (1981) 4,3 mln funtów. Łączny dochód
ze sprzedaży czterech kolejnych obrazów artysty
przekroczył 7 mln funtów. Łączny dochód z całego
wieczoru aukcyjnego – 50,7 mln funtów.

2 marca
DOM AUKCYJNY SOTHEBY’S
WALCZY Z KRYZYSEM
Spółka odnotowała 9-procentowy spadek w sprzedaży
dzieł sztuki na początku 2012 roku w stosunku do
19
rekordowego roku 2011.

7 marca
		

12 marca

ODZYSKANO 37 SKRADZIONYCH ARCYDZIEŁ
Włoska policja odzyskała 37 obrazów pochodzących z
niezwykle wartościowej kolekcji, jaka została skradziona
ponad 40 lat temu w Rzymie. Zbiór zawierał m.in.
wspaniałe obrazy Van Dycka, Rubensa, Poussina czy El
Greco. Obrazy olejne warte szacunkowo 6 mln funtów,
czyli około 7,5 mln euro, zostały skradzione w 1971
roku. Cała kolekcja obejmowała 42 obrazy. Pięciu z nich
wciąż nie odnaleziono.

21-24 marca

ART DUBAI
Wiele galerii zdecydowało się na prezentację dzieł
ściśle związanych z kulturą arabską oraz duchem
Dalekiego Wschodu. Pod względem dochodu ze
sprzedaży targi okazały się korzystne. Galeria z
Bejrutu The Running Horse sprzedała aż 14 prac
Alfreda Tarazi – ceny wahały się od 2 tys. dolarów
do 12 tys. dolarów. Galeria mająca swoją siedzibę w
Londynie i New-Delhi – Grosvenor Vadehra, sprzedała
pracę Syed Sadequain Couple in an Entrance z
1958 za 200 tys. dolarów, a paryska galeria Nathalie
Obadia odnotowała sprzedaż aż 10 dzieł już podczas
pierwszych dwóch dni targów. Sprzedano, m.in.
rzeźbę ścienną Joany Vasconcelos Montmartre
z 2011 za 92,500 dolarów.

TATE KUPUJE PRACĘ AI WEIWEI
Tate Modern zdecydowała się na zakup instalacji
„Sunflower Seeds” chińskiego artysty dzięki
dofinansowaniu ze strony Funduszu Sztuki, jednak
cena owiana jest w dalszym ciągu tajemnicą. Wiadomo
natomiast, że część ziarenek, która trafiła na aukcję w
Sotheby’s w ubiegłym roku, osiągnęła cenę aukcyjną
3,50 funta za pojedyncze ziarenko. W Tate znajduje się
ich 92 mln

16-25 marca
DOBRZE ROKUJĄCE PODSUMOWANIE TEFAF
Rekordowa sprzedaż prac Gerharda Richtera –
Schönewald Fine Arts z Düsseldorfu sprzedała
80% obrazów jego autorstwa. Obraz Petera Paula
Rubensa Ukrzyżowanie sprzedano za 5 mln euro.
Zainteresowaniem cieszyły się także prace Salvadora
Dalego. W ramach targów obniżyła się też pozycja
poważanej galerii Beres, a także genewskiej
galerii Jacques de la Béraudière, związanej ze
skandalem Beltracchi, w trakcie którego ujawniono
wiele falsyfikatów. Dzieła powyżej 10 mln euro były
rzadkością, a z reguły wszechobecne dzieła Starych
Mistrzów zostały zastąpione bardziej przystępnymi
cenowo dziełami nowoczesnymi.

28 marca
ZIDENTYFIKOWANO DZIEŁO REMBRANDTA
THE OLD RABBI
Zidentyfikowano portret Rembrandta pt. Stary Rabin.
Dzieło, które po raz ostatni zostało wystawione
publicznie w1950 roku, otrzymało status autentycznego
i wybitnego, przy okazji zyskując kilka dobrych milionów
na wartości.

13 kwietnia
ODNALEZIONO OBRAZ CÉZANNE’A
Obraz Paula Cézann’a, który został skradziony podczas
głośnego napadu na jedno ze szwajcarskich muzeów
w 2008 roku, po czterech latach został odnaleziony w
Serbii. Władze tego państwa jeszcze nie potwierdziły
tej informacji, jednak lokalne media donoszą , iż
znaleziony obraz to dzieło Paula Cézanne’a Chłopiec
w czerwonej kamizelce, które ukradziono z kolekcji
Emila Buehrle w Zurychu. Policja twierdzi, że trzy osoby
związane z kradzieżą zostały już aresztowane. Chłopiec
w czerwonej kamizelce został skradziony wraz z trzema
innymi dziełami: Claude’a Moneta, Vincenta van Gogha
i Edgara Degasa. Dzieła dwóch pierwszych artystów
odnaleziono w nienaruszonym stanie wkrótce po
napadzie, w samochodzie zaparkowanym nieopodal
szpitala psychiatrycznego w Zurychu. Obraz Degasa
wciąż figuruje na liście dzieł zaginionych.
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2 maja
SPRZEDAŻ KRZYKU MUNCHA
W domu aukcyjnym Sotheby’s po raz kolejny padła
rekordowa cena na rynku sztuki. Prawie 120 mln
dolarów kosztował Krzyk Edwarda Muncha. Aukcja
odbyła się 2 maja w Nowym Jorku i, według danych
Sotheby’s, przejdzie do historii, ustanawiając światowy
rekord sprzedaży dzieła na aukcji
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6-7 maja
9 maja
REKORD AUKCYJNY YVESA KLEINA
Ikoniczny obraz francuskiego malarza Yvesa Kleina
został sprzedany na nowojorskiej aukcji za sumę 36,4
mln dolarów. Dzieło FC1 ustanowiło rekord aukcyjny
wśród dzieł artysty. Poprzedni rekord Kleina należał
do pracy Mg 9, którą w domu aukcyjnym Sotheby’s
sprzedano za 23,5 mln dolarów w roku 2008.

CHRISTIE’S I SOTHEBY’S ŁĄCZĄ SIŁY
– CONTEMPORARY & POST WAR ART
Christie’s i Sotheby’s połączyły siły w kolejnej aukcji
Contemporary & Post-War Art Evening Sale w Nowym
Jorku. Na sprzedaż zostały wystawione rzadkie
i niespotykane nigdzie poza muzealnymi wystawami
obrazy, a w katalogach obu domów aukcyjnych znajdują
się dzieła aż 64 artystów. Z wysoko oszacowaną
całkowitą łączną sumą 663 mln dolarów.

10 maja
22 - 23 maja
KOLEKCJA GUNTERA SACHSA SPRZEDANA
Wielka kolekcja sztuki niemieckiego multimilionera
Guntera Sachsa została sprzedana za pośrednictwem
londyńskiego domu aukcyjnego Sotheby’s za 51 mln
euro.

14-17 czerwca
43. TARGI SZTUKI ART BASEL
Jedno z największych wydarzeń związanych z rynkiem
sztuki, które odwiedzają najistotniejsze światowe
galerie. Wśród niemal 300 centrów wystawienniczych
znalazły się także polscy reprezentanci: Fundacja
Galerii Foksal, Galeria Raster oraz Galeria Starmach.
Foksal zaprezentował sztukę m.in. Wilhelma Sasnala,
Pawła Althamera i Anny Molskiej. Na ekspozycji Galerii
Stramach można było obejrzeć starannie wybrane
dzieła spośród sztuki powojennej, m.in.: Edwarda
Krasińskiego, Romana Opałki, Henryka Stażewskiego,
Władysława Strzemińskiego i Aliny Szapocznikow.
Raster natomiast postawił na indywidualny projekt
Régions d’etre, który jest prezentacją stworzoną przez
kwartet artystyczny Slavs & Tatars.
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BASQUIT W PHILLIPS DE PURY
ZA 16 MLN DOLARÓW
Na nowojorskiej aukcji sztuki współczesnej w Phillips de
Pury padł rekordowy światowy wynik sprzedaży prac
Jeana-Michela Basquiata. Jego obraz Bez tytułu uzyskał
cenę 16 mln dolarów, bijając rekord ustanowiony w
2007 roku, który wynosił 14,6 mln dolarów.

10 czerwca
WIELKA WYSTAWA DAMIENA HIRSTA W TATE
Retrospektywna ekspozycja, w której skład wchodzi
ponad 70 prac Hirsta. Na londyńskiej wystawie za
najważniejszą pracę tradycyjnie uznaje się diamentową
czaszkę. Wśród innych eksponatów można
zobaczyć również prace pochodzące z najbardziej
kontrowersyjnego cyklu artysty Natural History.
Na aukcji londyńskiego oddziału Sotheby’s za
rekordową sumę 1 721 259 funtów, sprzedano obraz
Vilhelma Hammershøi Ida czytająca list (1899). Podobny
wynik ponad trzykrotnie przekroczył przewidywaną
estymację, jaką ustalono na poziomie 500 tys. funtów.
Osiągnięta cena ustanowiła nowy rekord dla prac
Vilhelma Hammershøia i jednocześnie wyznaczyła nowe
najdroższe duńskie dzieło na świecie.
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21 czerwca
REKORDOWA SPRZEDAŻ DZIEŁ WIELKICH
MISTRZÓW W SOTHEBY’S
W czasie paryskiej aukcji Sotheby’s padło aż 5
rekordów cenowych. Całkowity zysk ze sprzedaży
dzieł wyniósł 7,2 mln euro. Największym powodzeniem
cieszył się XVIII-wieczny obraz pędzla Jeana-Étienne
Liotarda Portrait of Mademoiselle Jacquet (174852) i został sprzedany za 1 464 750 euro. Jest to
największy sukces cenowy artysty. The Landscape
Painter Françoisa Bouchera sprzedano za 876 750
euro również ustanawiając nowy rekord, a The Bird
Trap Pietera Burghela za 684 750 euro. Poza tym obraz
Christiana-Georga Schüza Widok Frankfurtu osiągnął
cenę 120 750 euro / 152 676 dolarów, Wenus i Adonis
Jacoba van Loo 96 750 euro / 122 331 dolarów
i Kobieta w stroju pielgrzyma Louisa Vigée 84 750 euro
/ 107 158 dolarów.

26 czerwca
IMPONUJĄCA AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W SOTHEBY’S LONDYN
Imponujący wynik aukcji sztuki współczesnej – wyniósł
69,3 mln funtów. W trakcie aukcji licytowano dzieła z
kolekcji Guntera Sachsa, który w tym roku przyniósł
Sotheby’s zyski wysokości 110,2 mln funtów. W trakcie
aukcji padły m.in. wyniki: Basquiat – Wojownik (5 585
250 funtów), Glenn Brown – The Tragic Conversation
of Salvador Dali (5 193 250 funtów), Francis Bacon –
Studium do autoportretu (5 193 250 funtów), Gerhard
Richter – Jeruzalem (4 241 250 funtów), Alexander
Calder, Bez tytułu (1 497 250 funtów), Christopher Wool
– Bez tytułu [P583] (1 474 850 funtów).

18 lipca

17 sierpnia
ODKRYTO DZIEŁO PICASSA
Kolejne odkrycie w świecie sztuki – nieznane dotąd
dzieło Pabla Picassa. Obraz Siedząca kobieta w
czerwonym kapeluszu przez 50 ostatnich lat przebywał
w jednym z magazynów Evansville Museum w stanie
Indiana.

CHRISTIE’S BIJE SWOJE REKORDY
Dom aukcyjny Christie’s pobił swój rekord sprzedaży
półrocznej. W okresie od stycznia do czerwca 2012
roku sprzedano w nim obiekty o łącznej wartości 2,2
mld funtów (3,5 mld dolarów). Sprzedaż na prywatnych
aukcjach skoczyła o 53%, sztuki współczesnej o 34% i
dawnej o 50%. W porównaniu z pierwszą połową 2011
zanotowano wzrost o 13%. Wzrósł też udział azjatyckich
nabywców, którzy zakupili wystawiane tam dzieła.
Sam dochód z aukcji publicznych wyniósł 1,8 mld
funtów, natomiast resztę stanowią zyski z prywatnych
sprzedaży.

23 sierpnia
27 sierpnia
KRADZIEŻ OBIEKTÓW Z DERBY MUSEUM
Pomiędzy 2 maja a 19 czerwca z brytyjskiego Derby
Museum and Art Gallery zniknęła cenna kolekcja
monet, a także medale i niezwykle kosztowne zegarki
z XVIII oraz XIX wieku. Dzieła mogą być warte nawet
53 tys. funtów. Jak dotąd nie odnaleziono żadnego z
artefaktów. Szacuje się, że złodzieje ukradli ich około
1000.
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JEZUS Z BORJA
Cecila Gimenez, chcąc naprawić malowidło Ecce
Homo pędzla Eliasa Garcii Martineza z hiszpańskiego
Sanktuarium Kościoła Łaski, postanowiła poddać je
samodzielnej renowacji. Nowe przedstawienie Ecce
Homo stało się prawdziwym, światowym hitem.
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3 września
9 września
CHRISTIE’S RAZEM Z FUNDACJĄ WARHOLA
SPRZEDAJĄ PRACE
AMERYKAŃSKIEGO ARTYSTY
Dom aukcyjny Christie’s nawiązał długoterminową
współpracę z The Andy Warhol Foundation for the
Visual Arts i wraz z początkiem listopada rozpocznie
sprzedaż dzieł z kolekcji. Wpływy ze sprzedaży mają
wspomóc prowadzone przez Fundację programy
grantowe, które mają za zadanie wspierać sztuki
wizualne.

fi

fi

fi
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RENOIR ZA 50 DOLARÓW
Na pchlim targu w Wirginii za jedyne 50 dolarów został
sprzedany obraz autorstwa Pierre-Auguste’a Renoira.
Eksperci ocenili, że na aukcji w Potomack Company
w Wirginii płótno to może osiągnąć kwotę 100 tys.
dolarów. Nie zostało jednak sprzedane, gdyż toczy się
w jego sprawie śledztwo.

fi

SOTHEBY’S PODBIJA RYNEK CHIŃSKI
Dom aukcyjny Sotheby’s wszedł do samego serca
rynku chińskiego. 3 września przedstawiciele domu
aukcyjnego podpisali 10-o letnią umowę z chińską
firmą GeHua Art Company, stając się tym samym
posiadaczami aż 80 % udziałów, a także tworząc
pierwszy międzynarodowy dom aukcyjny w Chinach.
Na mocy umowy zostało założone tzw. joint venture –
tworzony jest wspólny podmiot, dzięki któremu dom
aukcyjny będzie w stanie umocnić swoją pozycję na
terenie Chin kontynentalnych oraz zwiększyć swą
przewagę nad konkurentami, którzy mogą prowadzić
aukcje jedynie w Hong Kongu.

24 września
PRACE WARHOLA ZAKUPIONE PRZEZ
FUNDACJĘ ROYAL COLLECTION
Fundacja Royal Collection poinformowała, że kolekcja
sztuki rodziny królewskiej wzbogaciła się o cztery
portrety królowej Elżbiety II autorstwa Andy’ego Warhola.
Zakupione portrety pochodzą z 1985 roku i należą do
cyklu Reigning Queens.

28 września
8 października
USZKODZONO OBRAZ MARKA ROTHKO W
LONDYŃSKIM TATE
Na obrazie Black Maroon (1958) w Tate Modern
zauważono wykonane czarnym markerem napisy
przypominające sygnaturę opatrzoną datą Vladimir
Umanets 12, a potential piece of yellowism. Za ten
czyn jest odpowiedzialny Vladimir Umanets. Proces
naprawczy dzieła zajmie konserwatorom co najmniej
ponad rok.

405 PRAC PICASSA OFIAROWANYCH
DO GALERII W SASKATOON
The Frank and Ellen Remai Foundation ofiarowało
Remai Art Gallery w Saskatoon w Kanadzie aż 405
prac Picassa, których wartość szacuje się na 20 mln
dolarów. Kolekcja ta jest najobszerniejszym i najbardziej
wartościowym zbiorem linorytów hiszpańskiego artysty,
który wykonał je w latach 1951-1966.

12 października
GERHARD RICHTER ZA 34,2 MLN DOLARÓW
Obraz niemieckiego artysty Gerharda Richtera pobił
światowy rekord, jaki został ustalony dla sprzedaży dzieł
artysty jeszcze żyjącego. Abstrakcyjny obraz Abstraktes
Bild osiągnął cenę 34,2 mln dolarów, co znacznie
przewyższyło podaną wcześniej kwotę szacunkową,
którą Sotheby’s oszacował na 14-19 mln funtów.
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11-14 października
DEBIUT FRIEZE MASTERS
W ramach targów Frieze zaprezentowało się 175
wiodących galerii z 35 krajów, które wyeksponowały
blisko 1000 realizacji najbardziej innowacyjnych i
cieszących się szerokim uznaniem artystów. Targom
sztuki współczesnej Frieze towarzyszyło w tym roku
nowe przedsięwzięcie – Frieze Masters, w ramach
którego wystawiło się blisko 90 galerii z całego świata,
których oś programowa skupia się na sztuce powstałej
przed rokiem 2000. Już na samym początku impreza
Frieze Masters ukazała swój ogromny potencjał, co
przełożyło się na imponujące sprzedaże. Np. obraz
Joana Mitchella Untitled (1961) został sprzedany
za blisko 1 mln dolarów, Louise Bourgeois Avenza
Revisited (1968/69) za około 1,5 miliona dolarów, obraz
Pabla Picassa Homme et Femme au Bouquet (1970)
został sprzedany w granicach 9 mln dolarów, a praca
Paula McCarthy White Head Snow (2012) za 1,3 mln
dolarów.

14 listopada
WARHOL ZA 43,76 MLN, FRANZ KLIN
ZA 40,4 MLN W CHRISTIE’S
Środowa sprzedaż ustanowiła nowy, życiowy rekord dla
Franza Klina. Uzyskany wynik jest w znaczący sposób
wyższy niż poprzednio uzyskiwane przez obrazy artysty
rekordy. Na aukcji Christie’s udało się sprzedać także
jedno z dzieł Andy’ego Warhola Statua Wolności za
43,76 mln dolarów.
CHRISTIE’S POBIJA SOTHEBY’S. WIECZÓR
REKORDOWEJ SPRZEDAŻY
Po środowej aukcji Christie’s osiągnęło szokująco
wysoką wartość sprzedaży aukcyjnej, która wyniosła
412 253 100 dolarów – co oznacza, że przewyższyła
o ok. 37,1 mln dolarów rekordowy wynik Sotheby’s.
W trakcie licytacji ustanowiono aż 7 nowym rekordów
aukcyjnych dla poszczególnych artystów i sprzedano
niemalże wszystkie z 73 obiektów. Na przykład
Alexander Calder Policeman (ok. 1928) – 4 226 500
dolarów, Richard Sierra Schulhof Curve (1984) – 2
882 500 dolarów, Ed Rusch Sin (1967) – 962,5 tys.
dolarów, Donald Judd Untitled (1989) – 10 162 500
dolarów, Roy Lichtenstein Nudewith red Shirt (1995) –
28 082 500 dolarów.
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16 października
OBRAZY PICASSA, MATISSE’A I MONETA
SKRADZIONE W MUZEUM KUNSTHAL
W ROTTERDAMIE
Skradziono siedem wartościowych płócien z muzeum
Kunsthal w Rotterdamie. Wśród nich znalazło się:
jedno dzieło Piacassa, jedno Matisse’a oraz dwa płótna
Moneta. Według portalu BBC News zrabowane zostały
także obrazy Paula Gauguina i Luciana Freuda.

13 listopada
OBRAZ ROYAL RED AND BLUE MARKA ROTHKO
SPRZEDANY ZA 75,1 MLN DOLARÓW
No 1 (Royal Red and Blue) Marka Rothko wedle
oczekiwań został sprzedany za wysoką kwotę 75,1
mln dolarów, co świadczy o nieustannym wśród
kolekcjonerów zainteresowaniu pracami artysty.
SUKCES WIECZORU AUKCYJNEGO
W SOTHEBY’S
W ramach aukcji sztuki Abstract Expressionist and Pop
Art dom aukcyjny Sotheby’s pobił rekord sprzedażowy,
uzyskując w ciągu jednego wieczoru szokująco wysoką
kwotę 375,205 mln dolarów. Wynik ten przewyższył
o 13,205 mln dolarów wynik z maja 2008 roku, który
wynosił 362 mln dolarów oraz o 59,405 mln dolarów
wynik z listopada 2011, który wynosił 315,8 mln
dolarów. Przykładowe aukcje: Jackson Pollock Number
4 (1951) – 40 402 500 dolarów; Willema de Kooninga
Abstraction (ok. 1949) – 19 682 500 dolarów; Clyfford
Still 1948-H – 9 322 500 dolarów; Franz Kline
Shenandoah (1956) – 9 322 500 dolarów.

21 listopada
RETROSPEKTYWNA WYSTAWA SALVADORA
DALEGO W CENTRUM POMPIDOU
W paryskim Centrum Pompidou od 21 listopada można
oglądać retrospektywną, gromadzącą blisko 200
obiektów wystawę czołowego surrealisty Salvadora
Dali. Wystawa organizowana jest przez dwie światowej
sławy instytucje: francuskie Centrum Pompidou oraz
hiszpańskie Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
we współpracy z Fundació Dalí in Figuere i słynnym
amerykańskim Dali Museum in St. Petersburg na
Florydzie.
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4 RYNEK
SZTUKI
W POLSCE - podsumowanie 2012 roku
Za miłośnikami sztuki kolejny rok pełen niezwykłych, artystycznych wrażeń. Grudzień w pełni, zaś w perspektywie celebracja
Nowego Roku 2013. Jednak czy polski rynek sztuki rzeczywiście ma co świętować? Jak pisaliśmy w poprzednim raporcie, rok
2011 był dla rodzimych domów aukcyjnych niezwykle łaskawy – ilość aukcji przekroczyła magiczną liczbę 100, zaś ogólna liczba
transakcji wyniosła ponad 4,5 tysiąca. Jak zatem wypada przy nim rok 2012? Czy optymistyczne eksperckie prognozy doczekały
się spełnienia? Zapraszamy na długo wyczekiwane podsumowanie.
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dlu aukcyjnego. Co więcej, polska sztuka współczesna to także synonim sukcesu wystawienniczego
Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Chętnie kupowane są prace z okresu nowoczesności
i sztuki nowoczesnej z lat 1945-1970”.
że prace takich artystów jak Fangor, Opałka, Nowosielski czy Sasnal są licytowane za olbrzymie
tysięcy dolarów!
łam sztuki dawnej, nie jest już tak bardzo na topie, jak był jeszcze dekadę temu. Mimo to, dawne

Zawrotny pierwszy kwartał
Ubiegły rok zaskoczył wszystkich szalenie pozytywnymi wynikami.
Aukcji było coraz więcej i coraz częściej kończyły się one
spektakularnymi sukcesami. Pierwszy kwartał roku 2012, ku radości
ekspertów, okazał się nieść ze sobą kolejne zyski – odnotowano
wzrost o blisko 90%! To spowodowało, że pierwsza połowa roku
przyniosła obrót w wysokości 30 mln zł, podczas gdy w roku
poprzednim, w czasie analogicznym, było to 15 milionów złotych.
Na tym jednak nie koniec. Choć rok 2012 jeszcze się nie zakończył,
wielu analityków mówi już o 12 rekordowych miesiącach, zbliżonych
pod względem obrotów do bardzo owocnego roku 2008. Wstępnie
szacuje się je na poziomie od 65 do 70 mln zł. Podobna sytuacja
spowodowana jest m.in. stale zwiększającą się liczbą aukcji – również
tych przeprowadzanych drogą wirtualną. I choć nie generują one
tak dużych obrotów jak sprzedaż standardowa, zaczynają stanowić
bardzo ważne uzupełnienie na rynku aukcyjnym.
Znamienna jest także sama liczba sprzedanych obiektów. I kwartał
2012 roku w porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się pod tym
względem o ponad 65,5%. Również II i III nie pozostawały w tyle,
przynosząc największym polskim domom aukcyjnym znacznie
większą sprzedaż niż analogiczny okres w 2011 roku. To natomiast
oznacza, że gdy przyjdzie czas na ostateczne podsumowania, może
się okazać, że w tegoroczny handel zostało zaangażowane ponad 6
tysięcy bardzo wysoko wycenionych obiektów. Tak zawrotny wynik
pojawiłby się po raz pierwszy w całej 20-letniej historii polskiego
rynku sztuki.

Współczesna wciąż bryluje
Pierwszy poważny tryumf polskiej sztuki współczesnej odnotowano
już w zeszłym roku, kiedy to prace Fangora, Gierowskiego, Opałki,
Nowosielskiego czy Sasnala były wręcz rozchwytywane na salonach
aukcyjnych. Co istotne – nie tylko w Polsce. Za granicą prace tych
artystów sprzedawano za bajońskie kwoty, sięgające nawet kilkuset

tysięcy dolarów. Jak wynika z najnowszych analiz, tendencja ta wciąż
trzyma się mocno. Sztuka tworzona po 1945 roku, czyli powojenna,
współczesna i młoda, budzi ogromne zainteresowanie wśród
kolekcjonerów. Najlepszym tego przykładem jest kwietniowa aukcja,
jaka odbyła się w domu Polswiss Art. To właśnie wtedy znakomity
obraz pędzla Wojciecha Fangora #16 (1963), został sprzedany za 240
tys. zł. Na tym jednak miłośnicy sztuki współczesnej nie poprzestali,
bowiem na jednej z jesiennych aukcji padł ostateczny rekord –
obraz tego malarza SU1 (1971) sprzedano za zawrotne 265 tys. zł.
Kolejnym artystą, który nie pozostaje w tyle, jest Jerzy Nowosielski.
Jego płótno Dziewczyna na tle miasta z ceny wywoławczej sięgającej
110 tys. zł wywindowało aż do 230 tys. Jednak szczególnie ważną
pozycją, która jasno pokazuje, jak dobre obrazy potrafią zdrożeć
na przestrzeni lat, jest obraz tegoż twórcy Moutain Road. Dzieło
pierwszy raz trafiło pod młotek w maju 1998 roku i uzyskało wówczas
wynik 27,5 tys. W kwietniu tego roku sprzedano je za zawrotne 110
tys., czyli niemal za 4 razy więcej! To natomiast oznacza, że stopa
zwrotu uplasowała się na poziomie 21,4%. Lepszego potwierdzenia
na słuszność podejmowania „współczesnych pięknych inwestycji”
doszukać się jest trudno.

Niezwyciężona Liga Starych Mistrzów
Jeszcze nie tak dawno, bo około pięć lat temu, polscy kolekcjonerzy
z niejaką pobłażliwością patrzyli na nowe światowe rekordy, jakie
ustanawiała sztuka dawna. Istniało wówczas przeświadczenie, że
jedyne słuszne inwestycje, które w przyszłości będą owocować,
dotyczą sztuki współczesnej i najmłodszej. Obecnie poglądy te
diametralnie się zmieniły, a sztuka dawna ma liczne zastępy swoich
miłośników. Co prawda sztuka tworzona po roku 1945 stanowi aż
75% rynku aukcyjnego, to jednak sztuka dawna – ponieważ jest
znacznie bardziej unikatowa – ustanawia rekordy cenowe. I tak,
pierwsze półrocze upływającego roku przyniosło aż 40,9 tys. zł
zysku dzięki sztuce dawnej i 17,1 tys. zł dzięki sztuce nowoczesnej
i młodej. Absolutnym rekordem, jaki w kwestii obrotu sztuką dawną
przyniósł rok 2012, jest zespół trzech prac, jakie wyszły spod pędzla
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Stanisława Wyspiańskiego. Za trzy pastelowe portrety rodziny
Sternbachów, pochodzące z 1904 roku, zapłacono zawrotne
1,85 mln zł! Gdyby nie obraz Henryka Siemiradzkiego Rozbitek,
jaki 12 lat temu osiągnął na aukcji 2,13 mln zł, licytacja obrazów
Wyspiańskiego zawędrowałaby na sam szczyt polskiego rankingu
najdroższych dzieł. Na tym jednak nie kończą się sukcesy sztuki
dawnej. Inne wspaniałe wyniki osiągnęły bowiem m.in.: autoportret
Eugeniusza Zaka sprzedany za 760 tys. zł, co czyni go trzecim w
kolejności, najdroższym obrazem artysty, dzieło Meli Muter Kobieta
z psem, upłynnione za 275 tys. zł, a także olej autorstwa Henryka
Haydena Rybak, który osiągnął wynik 260 tys. zł.

Malarstwo na prowadzeniu
Rynek sztuki to nie tylko obrazy. Handel aukcyjny obejmuje m.in.
rzeźbę, fotografię artystyczną czy prace na papierze. Większość
z tych sektorów wciąż wydaje się być jednak niedoceniona,
niedoszacowana – nawet w tak udanym, upływającym roku.
Większą część obrotu na rynku sztuki obrotu stanowi malarstwo.
Biżuteria to nisza, podobnie jest z rzeźbą. Współcześnie rzeźby są
niestety niedoceniane. O wiele łatwiej jest sprzedać wybitny obraz,
niż wybitną rzeźbę.
Powodów podobnej sytuacji może być wiele. Mimo że rynek stale się
rozwija, kolekcjonerzy wciąż obawiają się sięgać po to, co jeszcze nie
do końca sprawdzone. Oczywiście od kilku lat – a dokładnie od roku
2007 – cyklicznie odbywają się aukcje, które dedykowane są fotografii
kolekcjonerskiej, pracom na papierze, biżuterii czy design’owi,
jednak to malarstwo wciąż generuje największe zyski. W 2012 roku
jest to 73% obiektów i aż 92% łącznej wysokości obrotów. Pomijając
obrazy, duże znaczenie na polskim rynku sztuki mają jeszcze grafika
i rzemiosło artystyczne, które łącznie stanowią około 25% transakcji i
niemal 7% obrotów. Innym argumentem, tłumaczącym zauważalny
tryumf malarstwa, może być obecna moda na sztukę najmłodszą
(na tego typu aukcjach licytuje się niemal wyłącznie obrazy). Skąd
jej nagła popularność? Otóż, wiąże się ona głównie z przystępnymi
cenami dzieł młodych artystów, które plasują się w okolicach 1500
złotych. Co znamienne, jeszcze w roku 2007, jedynie co dziesiąty
obraz można było nabyć w cenie niższej niż 2 tysiące złotych. Szybko
jednak nastąpił przełom i aukcji poświęconych wyłącznie twórczości
młodych artystów zaczęło błyskawicznie przybywać. W ten sposób
liczba transakcji w segmencie młodej sztuki na przestrzeni kilku lat
wzrosła niemal czternastokrotnie, co w rezultacie dało wynik 1400
sprzedaży rocznie. Nikt zatem się nie zdziwił, gdy w połowie roku
2012 okazało się, że obrót najtańszymi pracami obejmuje niemal
50% wszystkich odnotowanych transakcji.

Sztuka młodych – nowy wymiar nowych
mediów
O tym, że młodzi i zdolni są dostrzegani i coraz częściej doceniani na
polskim rynku sztuki, bez wątpienia świadczy także Kompas Młodej
Sztuki – ranking najlepszych polskich twórców do 35 roku życia,
spełniających się w różnych dziedzinach artystycznych. Autorami
zestawienia są szefowie i właściciele znanych galerii publicznych i
prywatnych (krytycy sztuki, kuratorzy i artyści), którzy co dwa lata
typują czołówkę obiecujących polskich talentów, przyznając im
konkretną liczbę punktów. Choć ranking tworzony jest subiektywnie,
uważa się, że ma ogromne przełożenie na rzeczywistość. W rym
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roku w czołówce znaleźli się: Radek Szlaga (55 pkt.), Wojciech
Bąkowski (51 pkt.) oraz Agnieszka Polska (38 pkt.). Bez wątpienia
wartość rynkowa dzieł Szlagi i Bąkowskiego zasługuje na podziw
– prace pierwszego artysty to dla współczesnego kolekcjonera
wydatek rzędu do 60 tys. zł, drugiego natomiast – do 40 tys.
Agnieszka Polska za swoje realizacje artystyczne otrzymuje do 25
tys. zł. Następnie w kolejności pojawiają się twórcy: Norman Leto (28
pkt.), Mariusz Tarkawian (25 pkt.), Julian Jakub Ziółkowski (24 pkt.),
Basia Bańda (22 pkt.), Konrad Smoleński (20 pkt.), Iza Tarasewicz
(20 pkt.), Ewa Juszkiewicz (19 pkt.), Bartosz Kokosiński (19 pkt.) i na
dziesiątej pozycji Laura Pawela (13 pkt.).
Analizując twórczość większości wymienionych artystów, widać
wyraźnie, że nie tylko „młode malarstwo” wysoko się dziś ceni.
Szlaga to bowiem nie tylko malarz i grafik, ale także twórca instalacji
oraz współzałożyciel kontrowersyjnej grupy Penerstwo, która łączy
różne środki artystycznego wyrazu. Bąkowski natomiast zajmuje się
sztuką performance, eksperymentalnymi filmami animowanymi, a
nawet muzyką alternatywną. Agnieszka Polska z kolei tworzy wideo,
fotografie i podobnie jak Bąkowski – filmy animowane. Młodzi artyści z
roku na rok wnoszą zatem do polskiej sztuki zupełnie nowe wartości.
Jak zauważa rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof.
Adam Wsiołkowski, trudno jest je obecnie podsumować, zamknąć,
skrystalizować. Pewne jest natomiast, że współczesne media mają
i będą mieć ogromny wpływ na wizerunek najmłodszej sztuki. Na
polskich uczelniach stale powstają zupełnie nowe kierunki, takie jak
chociażby intermedia, dzięki którym studenci poznają innowacyjne
techniki wyrazu, niestosowane nigdy wcześniej w malarstwie, rzeźbie
czy grafice. W najbliższej przyszłości przygotujmy się zatem na wzrost
aukcji, gdzie prym będą wiodły dzieła o charakterze nietuzinkowym,
z pogranicza instalacji, animacji czy video-artu.

Rok 2012 – spełnienie marzeń o sztuce
Upływający rok może okazać się najlepszym w historii polskiego rynku
sztuki. 90% wzrostu w pierwszej połowie roku to wspaniała nowina,
zwłaszcza, że tak optymistycznych wyników nie odnotowywano
od roku 1989. Cieszy również roczna stopa zwrotu, jaka plasuje
się w okolicach 50% dla prac, w które zainwestowano ponad 15
lat temu. Inwestycje, jakie zakończone zostały w pierwszej połowie
2012 roku, świadczą zatem o tym, że sztuka jest pewną inwestycją
długoterminową. To zdecydowany i jasny znak dla inwestorów, którzy
wśród współczesnych aktywów stale poszukują alternatywnych lokat
pieniężnych. Podobne wyniki dopingują ekspertów z branży Art&
Finance, którzy na bieżąco analizują polski rynek inwestycyjny na
wzór rynków zachodnich, wydając także raporty i podsumowania.
Podobne badania przyczyniają się do zwiększenia świadomości
wśród inwestorów i podejmowania przemyślanych kroków w
dziedzinie inwestowania w sztukę czy umiejętnego zabezpieczania
się przed kryzysem. Tego typu trendy w najbliższych latach
będą coraz bardziej zauważalne, czego sobie, doświadczonym
kolekcjonerom oraz osobom dopiero wkraczającym na polski rynek
sztuki, serdecznie życzymy. Oby nadchodzący rok 2013 przyniósł
również wiele zaskakujących aukcji, wzajemne zrozumienie świata
artystycznych i finansów oraz jeszcze większą wrażliwość na to, co
stanowi nie lada ucztę zarówno dla oka, jak i dla… portfela.
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5 Rekordy
aukcyjne
Polska
Absolutnym rekordem dla sztuki dawnej w roku 2012, była sprzedaż
grupy trzech prac Stanisława Wyspiańskiego. Za pastelowe portrety
rodziny Sternbachów (1904) zapłacono aż 1,85 mln zł. Gdyby nie
obraz Henryka Siemiradzkiego pt. „Rozbitek”, który 12 lat temu
osiągnął cenę 2,13 mln zł., licytacja obrazów Wyspiańskiego
zajmowałaby teraz pierwsze miejsce w rankingu najdroższych dzieł
sprzedanych kiedykolwiek w Polsce. Inne imponujące wyniki to: m.in.
autoportret Eugeniusza Zaka, sprzedany za 760 tys. zł. oraz dzieło
Meli Muter pt. „Kobieta z psem, które osiągnęło cenę 275 tys. zł..
Warto wspomnieć także o licytacji oleju autorstwa Henryka Haydena
pt. „Rybak”, który osiągnął wynik 260 tys. zł. W ostatnim czasie miała
również miejsce istotna aukcja, która została przeprowadzona przez
dom aukcyjny Agra-Art. Właśnie tam, obraz pt. „Ucieczka” autorstwa
Józefa Brandta został sprzedany za 510 tys. zł, zaś „Musica Sacra”
pędzla Edwarda Okunia za 270 tys. zł. Mimo niesłabnącej dominacji
malarstwa, należy pamiętać, że rynek sztuki to nie tylko obrazy.
Pozostałe istotne elementy to m.in. rzeźba, fotografia artystyczna czy
prace na papierze. Niestety, większość z nich wciąż wydaje się być
niedoceniona i niedoszacowana.
Powodów podobnej sytuacji może być wiele. Pomimo, że rynek
stale się rozwija, kolekcjonerzy wciąż obawiają się sięgać po to,
co jeszcze nie do końca sprawdzone. Oczywiście od kilku lat, bo
od około roku 2007, cyklicznie odbywają się aukcje dedykowane
fotografii kolekcjonerskiej, pracom na papierze, biżuterii czy
design’owi. Mimo tego jednak, w dalszym ciągu to malarstwo cieszy
się największym uznaniem i tym samym przynosi największe zyski. W
2012 roku sektor ten skupiał 73% obiektów i generował 92% łącznej
wysokości obrotów. Abstrahując od malarstwa, warto zaznaczyć,
że dużym zainteresowaniem cieszy się także grafika i rzemiosło
artystyczne, które łącznie stanowią około 25% transakcji i niemal
7% obrotów. Innym argumentem, tłumaczącym wyraźną dominację
malarstwa, może być panująca moda na sztukę najmłodszą. Skąd
jej nagła popularność? Otóż, wiąże się ona głównie z przystępnymi
cenami dzieł młodych artystów, których ceny zaczynają się już od
500zł. Nie jest to sytuacja budująca, gdyż jeszcze w roku 2007
jedynie co dziesiąty obraz można było nabyć w cenie niższej niż
2 tys. zł. Aktualnie większość domów aukcyjnych prowadzi aukcje
młodej sztuki, przez co w segmencie tym - na przestrzeni kilku lat
– ilość transakcji wzrosła niemal czternastokrotnie, co w rezultacie
dało wynik 1400 sprzedaży rocznie. W połowie roku 2012 obrót
najtańszymi pracami, wynosił niemal 50% wszystkich odnotowanych
transakcji.
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Najdroższe prace sprzedane w Polsce
w roku 2012:

1. Stanisław Wyspiański,

Portrety rodziny Sternbachów, 1904, pastel papier żeberkowy
47x62 (x3) Agra Art (18.03.2012)

CENA: 1 850 000 zł

2. Eugeniusz Zak

,
Autoportret, 1916, olej/płótno, 100x80 Agra-Art (18.03.2012)

3. Józef Brandt

CENA: 760.000 zł

,
Ucieczka, 1890, olej/płótno, 61x100,4 Agra-Art (09.12.2012)

4. Eugeniusz Zak

CENA: 510.000 zł

,
Marzyciel, 1925, olej/płótno, 66x46,5 Polswiss Art (28.02.2012)

CENA: 400.000 zł

5. Jan Stanisławski,

Ogród zaczarowany, 1895-1900, olej/płótno, 135x265 Agra-Art
(02.06.2012)

CENA: 400.000zł

6. Józef Brandt

,
Niebezpieczna przeprawa, ok. 1900, Polswiss Art

CENA: 320.000 zł
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Wybrane wyższe sprzedaże roku 2012:

7. Wilhelm Kotarbiński

,
W ciszy wieczornej. Zadumana, 1900, olej/płótno 151,3x98
Agra-art (18.03.2012)

CENA: 280.000 zł

8. Mela Muter

,
Kobieta z psem, 1912, olej/płótno, 150,5x110 Polswiss Art
(26.04.2012)

9. Henryk Siemiradzki
10. Edward Okuń
11. Wojciech Fangor,

CENA: 275.000 zł

, U źródła, olej/płótno,

53,5x43 Agra-Art (02.06.2012)

CENA: 275.000 zł

, Musica Sacra, 1915,
120x80,5 olej/płótno Agta-Art (02.06.2012)

CENA: 270 tys. zł

#SU1, 1971 olej/płótno, 168x168, Polswiss Art (11.10.2012),

CENA: 265.000 zł

12. Henryk Hayden
13. Leon Wyczółkowski

,
Rybak, 1911, olej/płótno, 98,5x65 Warszawa (15.03.212)

CENA: 260.000 zł

,
Alina, ok.1879-1881, olej/płótno 77,5x108 cm Rempex,
(21.03.2012)

14. Jacek Malczewski

CENA: 250.000 zł

,
W pracowni malarza, 1919, olej/tektura, 69x98 AgraArt,(18.03.2012)

CENA: 250.000 zł

1. Jacek Malczewski,

Portret Mieczysława
Gąseckigo w pracowni, olej/płótno Agra-Art

CENA: 230 tys.(03.06.2012)

2. Tadeusz Makowski,

Chłopczyk. Portret

Francoisa, 1927, olej/płótno, Agra-Art ,

CENA: 210 tys. (18.03.2012)

3. Wojciech Fangor,
4. Olga Boznańska
5. Władysław Podkowiński

#20, 1964 Polswiss Art,

CENA: 210.000 zł

Portret kobiety Polswiss Art.,

CENA: 115 tys. zł.
, Zaułek

paryski,06.2012

CENA: 110.000 zł

6. Jacek Malczewski,
7. Jerzy Nowosielski
8. Maksymilian Antoni Piotrowski,
Portret żony, Agra-Art.,

CENA: 108 tys. zł.

, Głowa Jerzego, DESA

UNICUM

CENA: 90.000 zl

Szczęście macierzyńskie, Agra-Art,

CENA: 73.000 zł – rekord dla prac artysty

9. Mela Muter,

Rodan z widokiem zamku w Awinionie,

olej/sklejka, Polswiss Art.
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CENA: 70 tys. zł

37

6 RYNEK
SZTUKI
ŚWIAT- podsumowanie 2012 roku
Jak podaje portal artprice.com poprzedni okres 12 miesięcy – licząc
od 07.2010 do 06.2011 – był z pewnością okresem rekordowym,
w trakcie którego objawiło się ogromne zapotrzebowanie na sztukę
współczesną. Zanotowano bowiem sprzedaż ponad 41 000 dzieł
sztuki na całym świecie, co dało 4 razy większą liczbę niż na początku
XXI wieku. Te 41 000 prac przełożyć można na ponad 915 mln euro,
które liczone są jako ceny aukcyjne bez opłat dodatkowych. Pod
koniec roku 2011 młodzi artyści – to znaczy urodzeni po 1945 roku –
osiągnęli bardziej opłacalny poziom niż starzy mistrzowie, gromadząc
blisko 11% całego światowego aukcyjnego dochodu (w porównaniu
do niższego poziomu, jaki istniał 10 lat wcześniej, bo tylko 4%).
Z prawie 860 mln euro ogólnego, globalnego dochodu z aukcji
sztuki współczesnej w okresie ostatnich 12 miesięcy zaliczony
został spadek wysokości 55 mln euro w stosunku do poprzedniego
okresu. Jednak ten spadek wynosi w całości jedynie ok. 6% i nie
jest niczym niepokojącym. Okres 2011/2012 uznaje się bowiem
jako trzeci najlepszy wynik sprzedażowy w historii współczesnego
rynku sztuki.
1. lata 2007/2008 – 976,9 mln euro – szczyt sprzedażowy
2. lata 2010/2011 – 915 mln euro
3. lata 2011/2012 – 860 mln euro
Po siedmiu latach wzrostu cen rynkowych zauważono gwałtowny
spadek notowań w latach 2008/2009. Spadek ten dotyczył
wszystkich segmentów sztuki i był tak gwałtowny, jak krótki (-43%
pomiędzy styczniem 2008 roku a końcem roku 2009). Wskaźniki
dość szybko odnotowały ponowny wzrost cen (+8% w ujęciu
rocznym odnotowanych w lipcu 2010 następnie 23% w ujęciu
rocznym w lipcu 2011 roku).
W tym roku ceny za dzieła sztuki współczesnej po raz kolejny wykazały
dobrą odporność na wszelkie ruchy ekonomiczno-gospodarcze. W
kontekście szybko kurczących się rynków finansowych na całym
świecie ruchy na rynku sztuki są zauważalne tylko nieznacznie (-4%
w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 roku).
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Ranking domów aukcyjnych w pierwszej
połowie 2012 roku
1 Christie’s – 243,9 mln euro
2. Sotheby’s – 186,7 mln euro
3. Phillips de Pury & Co – 90 mln euro
4. Poly International – 56,3 mln euro

Wzrost zainteresowania sztuką
abstrakcyjną i nowoczesną
Kolekcjonowanie sztuki abstrakcyjnej nie należy do najłatwiejszych,
gdyż tak na dobrą sprawę nigdy nie można stwierdzić na pewno, czy
inwestycja w dzieło tego typu nam się opłaci. Współczesny rynek
sztuki podpowiada nam jednak, że malarstwo nieprzedstawiające
jest aktualnie jednym z bardziej popularnych i pożądanych stylistyk.
Jak podaje artprice.com, dzieła pioniera sztuki abstrakcyjnej Wassilija
Kandinskiego – które najczęściej pojawiają się na aukcjach w
Niemczech (35% transakcji w Niemczech w porównaniu z 24% w
Stanach Zjednoczonych i 18% w Wielkiej Brytanii) – w rzeczywistości
najlepsze wyniki osiągają na licytacjach w Londynie i Nowym Jorku.
Do tej pory Kandinsky może poszczycić się dwoma szczególnie
wysokimi rekordami, które przekroczyły magiczną granicę 10 mln
dolarów, a nawet 20 mln dolarów. Ale nie tylko klasycy – nieustannie
słyszy się o rekordach, które ustanawiane są dla dzieł należących do
grupy prac powojennych. I tu można powiedzieć, że tryumfy święcą
Mark Rothko, Clyfford E. Still, Jackson Pollock i Barnett Newman.
Kolekcjonerzy coraz częściej zwracają bowiem uwagę na dzieła
sztuki abstrakcyjnej twórców młodszych, głównie należących do
kręgu sztuki amerykańskiej, co zauważalne jest w ustanawianych
rekordach, które często przekraczają ustanowione wyniki klasyków.
Mówiąc krótko, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najlepsze
wyniki sprzedażowe ustanowione zostały w Nowym Jorku (80%)
oraz w Londynie (20%).
Pisząc o rekordach ustanowionych dla sztuki nieprzedstawiającej,
nie można zapomnieć o niezwykłej aukcji, która miała miejsce 8
maja 2012 roku. Dom aukcyjny Christie’s zorganizował wówczas
licytację sztuki powojennej i współczesnej, w ramach której padło
aż 21 rekordów sprzedażowych, w których znalazł się także rekord
Marka Rothko – jego Orange, Red, Yellow osiągnął kwotę 77,5 mln
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dolarów, co oznaczało, iż jego wcześniejszy rekord – 65 mln dolarów
za White Center (Sotheby’s, 2007) został pobity o 12,5 mln dolarów.
Nowy rekord został także ustanowiony dla pracy Jacksona Pollocka
–Number 28 został bowiem sprzedany za 20,5 mln dolarów, co
nieznacznie przewyższyło rekord Barnetta Newmana, którego
Onement V, podwajając estymację, osiągnął kwotę 20 mln dolarów.
Prawdziwym fenomenem okazał się w tym roku Gerhard Richter,
którego Abstraktes Bild (809-4) na październikowej aukcji Sotheby’s
osiągnął cenę 34,2 mln dolarów (z opłatami dodatkowymi).
Nieustający popyt na prace niemieckiego artysty spowodował, że
najbardziej wiodące, światowe domy aukcyjne Christie’s, Sotheby’s
i Phillips de Pury & Company w trakcie zaledwie trzech dni – 10-13
października – zaoferowały do sprzedaży ponad 13 prac Richtera,
które łącznie wygenerowały przychód ponad 28 mln funtów, co
daje około 45 mln dolarów. Wyniki te są imponujące, gdyż do tej
pory Richter potrzebował dwóch pełnych lat, by osiągnąć efekty
zbliżone (2004-2005). W 2011 Richter uplasował się na ósmej
lokacie w zestawieniu najlepiej sprzedających artystów na świecie
– jego całkowity roczny dochód z dzieł sprzedanych na aukcjach
osiągnął 175 milionów dolarów, lepsi od niego okazali się tylko Roma
Bonet Sintes, Baishi Ql, Andy Warhol, Pablo Picasso, Beihong Xu,
Guanzhong Wu i Baoshi Fu. Richter wyprzedził natomiast takie
sławy jak Francis Bacon i Li Keran. Choć wydawało się, że niemiecki
malarz osiągnął swój finansowy szczyt, w ostatnim roku ceny zaczęły
szybować jeszcze bardziej w górę. Warto też wspomnieć, że z
wyliczeń wynika, iż w przypadku niemieckiego artysty odnotowano
blisko 400 % wzrostu cen w stosunku do poprzedniej dekady.
Portal artprice.com w swym krótkim zestawieniu wymienia jeszcze
mało wspominanego w polskich mediach branżowych artystę
Pierre’a Soulagesa , który zasłynął z tego, iż jako pierwszy żyjący
artysta dostał w 2001 roku zaproszenie do współpracy od Ermitażu
i Tretyakov Gallery w Moskwie. Aktualnie jest to najdroższy żyjący
artysta francuski, którego prace osiągają wysokie rekordy aukcyjne.
Na chwilę obecną odczuwalny jest wzrost popytu, a indeks cen w
ciągu ostatniej dekady wzrósł o 310%. W 2006 roku na paryskiej
aukcji Sotheby’s Soulages sprzedał jeden ze swoich obrazów za
1,06 mln euro, podczas gdy jeszcze 20 lat temu na aukcji w Kolonii
obraz podobnej wielkości sprzedany został za mniej niż 60 tys.
euro. W 2007 roku dokonano sprzedaży jego pracy za ponad milion
euro, a rok później, w grudniu za 1,31 mln euro na aukcji PerrinRoyère-Lajeunesse w Wersalu i 1,3 mln euro paryskim oddziale
Sotheby’s. Jego najlepszy wynik w tym roku uzyskało płótno z 1956
roku, osiągając cenę 650 tys. euro, co daje ponad 808 tys. dolarów
(Christie’s, Paryż, 31 maja 2012 roku).
W kontekście tego tematu warto wspomnieć także o innych,
istotnych artystach, którzy w roku tym na aukcjach w Hong Kongu
odnieśli ogromny sukces – chodzi tu o Wou-ki ZAO i Teh-Chun Chu.
Szczególnie w listopadzie bieżącego roku całkiem dobrze radziła
sobie sztuka abstrakcyjna, co zostało potwierdzone sprzedażami
aukcyjnymi. W pierwszej kolejności odbyły się głośno zapowiadane
aukcje sztuki współczesnej, w ramach których były wystawione na
sprzedaż dzieła takich twórców sztuki abstrakcyjnej, jak np. Mark
Rothko, Clyfford E. Still, Jackson Pollock i Barnett Newman. Warto
zaznaczyć, że po mającej miejsce 8 listopada 2012 roku aukcji,
światowa prasa rozpisywała się na temat rzekomego kryzysu, który
miał dopaść dom aukcyjny Sotheby’s. A wszystko to przez bardzo
niskie wyniki łączne aukcji – 163 mln dolarów – na której nawet
wybitne dzieło Picassa Martwa natura z tulipanami w ramach
licytacji osiągnęło jedyne 41,5 mln dolarów (estymacja 35-50 mln
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dolarów). Dodatkowo inne, wystawione na aukcji obrazy Picassa
nie zanotowały szałowych sprzedaży – np. obraz z tego samego
okresu, także przedstawiający Marie-Therese Kobieta w oknie
(1936) Sotheby’s sprzedał za cenę jeszcze niższą, bo 17,2 mln
dolarów. Jednak kryzys ten nie trwał długo, gdyż już następna aukcja
przyniosła Sotheby’s obrót rekordowy, rozpoczynając tym samym
pasmo wysokich sprzedaży. Już w ramach kolejnej aukcji – Abstract
Expressionist and Pop Art, która miała miejsce 13 listopada – dom
aukcyjny Sotheby’s pobił rekord sprzedażowy, w ciągu jednego
wieczoru uzyskując szokująco wysoką kwotę 375 mln 205 tys.
dolarów. Rekord ten przyćmił uzyskaną w maju 2008 roku – jak do tej
pory najwyższą – wartość 362 mln dolarów. Jest to najwyższa, łączna
wartość sprzedaży z jednego wieczoru aukcyjnego dla Sotheby’s.
Wynik ten przewyższył o 13,205 mln dolarów wynik z maja 2008
roku, który wynosił 362 mln dolarów oraz o 59,405 mln dolarów z
listopada 2011, który wynosił 315,8 mln dolarów. Ustanowiono
stosunkowo wysokie rekordy aukcyjne dla pięciu artystów, włączając
w to także Jacksona Pollocka, którego mały, lecz bardzo atrakcyjny
olejny obraz Number 4 (1951) osiągnął cenę 40 402 500 dolarów
przy estymacji 25-35 mln. Praca Willema de Kooninga Abstraction
(ok. 1949), została sprzedana za 19 682 500 dolarów (estymacja
15-20 milionów dolarów). Podobnie obraz Clyfforda Still’a 1948-H
osiągnął cenę 9 322 500 dolarów (estymacja 9-12 mln dolarów). No
1 (Royal Red and Blue, 1954) Marka Rothko wbrew najśmielszym
oczekiwaniom został sprzedany za 75 122 500 dolarów, przy
estymacji 35-50 mln dolarów. Ku zaskoczeniu wszystkich niewielkim
zainteresowaniem cieszył Francis Bacon, którego Untitled (Pope) z
1954 roku został sprzedany za 9 762 500 dolarów. Tryumfy święcił
Andy Warhol, którego realizacje na aukcji osiągnęły łączną wartość
54 mln dolarów.
Ale nie tylko Sotheby’s – na środowej aukcji Christie’s osiągnęło
szokująco wysoką wartość sprzedaży aukcyjnej, która wyniosła 412
253 100 dolarów – co oznacza, że przewyższyła o ok. 37,1 mln
dolarów rekordowy wynik Sotheby’s. W trakcie licytacji ustanowiono
aż 7 nowym rekordów aukcyjnych dla poszczególnych artystów i
sprzedano niemalże wszystkie z 73 obiektów. Jak podaje artinfo.com
wynik aukcji pozwolił mu uplasować się na drugiej lokacie w historii
sprzedaży domu aukcyjnego, ustępując jedynie miejsca rekordowi
aukcji sztuki powojennej i współczesnej 2006 roku, który wyniósł
wówczas 491,5 mln dolarów. W ramach aukcji praca Alexandra
Caldera Policeman (ok. 1928) została wylicytowana za 4 226
500 dolarów, a realizacja Richarda Sierry Schulhof Curve (1984)
została sprzedana telefonicznemu oferentowi za 2 882 500 dolarów.
Wartość szacunkowa pracy wynosiła 2,5-3,5 mln dolarów. Mocno
promowany Marlon (1966) Andy’ego Warhola osiągnęł zaskakująco
dobry wynik – 23 714 500 dolarów. Jego eksperymentalna praca
Statue of Liberty (1962) osiągnęła ujmująco wysoką cenę wysokości
43 762 500 dolarów, przekraczając ustanowioną wcześniej wartość
szacunkową – 30-40 mln dolarów. W tym momencie sprzedaż ta
znajduje się na drugiej pozycji pod względem wysokości sprzedaży
aukcyjnych Warhola, ustępując miejsca sprzedanemu w 2007 roku
– także przez Christie’s – Green Car Crash (Green Car Burniing I)
(1963), którego cena wyniosła wówczas 71 720 000 dolarów. Roy
Lichtenstein i jego Nudewith red Shirt (1995) osiągnął wartość 28 082
500 dolarów (Est. 12-18 mln dolarów). No i zgodnie z oczekiwaniami
wszystkich Jean-Michel Basquiat osiągnął wartość 26 402 500
dolarów za pracę Untitled (1981).
Cykl głośnych listopadowych aukcji zamknął dom aukcyjny Phillips
de Pury & Company – niestety wynik sprzedażowy w zestawieniu
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z osiągnięciami Sotheby’s i Christie’s prezentuje się skromnie – bo
wynosi zaledwie 79 904 500 dolarów, chociaż realnie osiągnięta
wartość i tak jest wyższa niż wynik ubiegłoroczny, który wynosił 71
92 500 dolarów. Jedną ze sprzedaży gwarantowanych był ogromny
obraz Gerharda Richtera Kegel (Cone; 1985), który uzyskał wysoką
– jak na tę aukcję – cenę 11 mln dolarów (2 402 500 dolarów z
opłatami), przy estymacji 12-18 mln dolarów. Również dzieło JeanaMichela Basquiata Humidity (1982) zmieniło właściciela za 12 402
500 dolarów (Est. 12-18 mln dolarów). Z kolei inna realizacja – tym
razem na papierze – Basquiata – Self-Portrait (1982) wywołała
ożywioną licytację i osiągnęła wartość 4 058 500 dolarów (Est. 2,53,5 mln dolarów). Promowany Mao (1973) Andy’ego Warhola został
sprzedany – wydaje mi się, że poniżej powszechnych oczekiwań – za
niską cenę 13 522 500 dolarów – wartość szacunkowa wynosiła 1218 mln dolarów. Inny obraz Warhola, z serii Disaster – Nine Jackies
(1964) sprzedano oferentowi z licytacji telefonicznej za 12 402 500
dolarów (Est. 10-15 mln dolarów).

Sztuka rosyjska na aukcjach sztuki
W listopadzie tego roku niezwykle tryumfowała także sztuka rosyjska.
Przeprowadzone przez największe domy aukcyjne licytacje dowiodły,
że jest na nią popyt. W ramach organizowanej przez dom aukcyjny
Christie’s sprzedaży sztuki rosyjskiej ustanowiono nowe rekordy dla
takich artystów jak: Boris Kustodiev, Aleksandr Schevchenko i Maria
Iakunchikova. Całkowita sprzedaż wyniosła 15 244 725 funtów, co
daje ok. 24 422 050 dolarów. W ramach aukcji zaoferowano szereg
prac, które po raz pierwszy znalazły się na rynku sztuki, włączając w
to także trzy wybitne kolekcje Kapitza, Iakunchikova i Chekhonon.
Wszystkie z dziesięciu najlepiej sprzedanych prac pochodzą z
kolekcji prywatnych i do sprzedaży oferowane były po raz pierwszy.
Jedną z ważniejszych sprzedaży wieczoru był obraz Borisa Kustodieva
The Coachman (1923), który wcześniej należał do kolekcji Petera
Kapitza – noblisty i przyjaciela malarza. The Coachman osiągnął
cenę 4 409 250 funtów, a więc 7 063 618 dolarów, ustanawiając
tym samym nowy, światowy rekord aukcyjny dla tego artysty.
Obraz został kupiony przez europejskiego kolekcjonera w ramach
sprzedaży telefonicznej. Kolejna praca, która należała do kolekcji
Kapiza, to The City outskirts autorstwa Aleksandra Shevchenko,
która także ustanowiła nowy, światowy rekord dla prac tego artysty,
z kwotą 433 250 funtów. Całkowita wartość sprzedanych z Kapitza
Collection prac wyniosła ponad 4,8 mln funtów.
Dwie następne kolekcje prywatne także zostały sprzedane w 100%.
14 prac autorstwa Marii Iakunchikovej, oferowane przez jej rodzinę,
sprzedano za 479 878 funtów i 22 prace oferowane przez rodzinę
Sergeia Chekhonina sprzedano za nieco ponad 350 tys. funtów.
Moonlit Mausoleums (1915) Aleksandra Volkova osiągnęło 433
250 funtów, co daje ok. 694 066 dolarów i 534 630 euro, dzięki
czemu zajęło trzecią pozycję w zestawieniu najdrożej sprzedanych
prac rosyjskiej awangardy. Warto zaznaczyć, że realizacje Aleksandra
Volkova po raz pierwszy pokazywane były poza granicami Rosji
podczas jednej z najdłuższych, organizowanych przez Christie’s
niekomercyjnych wystaw czasowych we wrześniu tego roku. Innym
wyjątkowych dziełem sprzedanym w ramach aukcji był Portrait of
Mademoiselle Podbelskaya (1912) autorstwa Nicolaia Fechina,
który trafił w ręce prywatnego kolekcjonera za kwotę 2 057 250
funtów. Trzecią istotną licytacją w ramach aukcji sztuki rosyjskiej była
sprzedaż wykonanej ok. 1850 roku bogato zdobionej odznaki św.
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Andrzeja za 481 250 funtów.
Dom aukcyjny Sotheby’s z kolei w ramach aukcji sztuki rosyjskiej
sprzedał dzieła za łączną wartość 11 471 250 funtów, co daje ok.
18 386 120 dolarów, tym mieszcząc się we wcześniej zakładanej
wartości 9,040-12,840 mln funtów. W ramach tej aukcji ustanowiono
6 rekordów.
Najlepiej sprzedaną pracą w ramach omawianej aukcji okazała się
realizacja Valentina Alexandrovicha Serova – Portrait of Praskovia
Anatolievna Mamontova, który został sprzedany za 1 217 250 funtów
(1 951 008 dolarów) – a biorąc pod uwagę wartość szacunkową
– 300-500 tys. funtów – to wynik ten wydaje się całkiem niezły.
Uzyskana kwota pozwoliła na ustanowienie nowego rekordu
aukcyjnego dla tego artysty.
Drugi, najwyższy wynik aukcji ustanowiły dwie prace – obraz
Transportation of the Wounded Vasiliego Vasilievicha Vereshchagina,
który został sprzedany za 937 250 funtów (1 502 224 dolarów) oraz
By The Black Stream (1952) Lado Davidovicha Gudiashvilia, który
został sprzedany również za 937 250 funtów. Ta kwota ustanowiła
nowy rekord aukcyjny dla tego artysty (poprzedni to 580 500 funtów).
Dodatkowo wysokie sprzedaże odnotowali: Ivan Shishkin (Pine
Forest, 881 250 funtów), Martiros Sergeevich Saryan (The Poet
[OnThe Foothills of Aragats], 623 650 funtów, rekord poprzedni: 388
800 funtów), Sergei Yurievich Sudeikin (Russian Winter Carnival,
601 250 funtów, rekord poprzedni: 517 500 funtów), Aleksandr
Nikołajewicz Samokhvalov (The Field Workers A, Fedorova and A.
Egorova, 361 250 funtów, rekord poprzedni: 91 038 funtów), Dmitri
Nalbandian (Daisies, 175 250 funtów, rekord poprzedni: 79 tys.
dolarów) oraz Nikołaj Aleksandrowicz Zagrekov (Rhythm Of Pracy,
301 250 funtów)
Jak widać, sztuka rosyjska ma się całkiem dobrze, a jej wartość oraz
zainteresowanie wśród kolekcjonerów nieustannie wzrasta.

Chiny zdobywają światowy rynek sztuki
Rynek azjatycki, zwłaszcza w Chinach, stał się najbardziej
ekskluzywnym na świecie. Wydarzenia we wschodniej Azji często
były bagatelizowane zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i
europejskie domy aukcyjne. Stosunkowo szybko jednak zdały sobie
sprawę, że rynek azjatycki – poprzez swoje osiągi aukcyjne – może
stać się zarówno konkurentem, jak i dobrym partnerem w interesach.
Wprowadzenie
W sezonie 2011/2012 azjatyckie wyniki sprzedażowe stanowią
aż 43% dochodów aukcyjnych, które skupione są na sztuce
współczesnej. W zestawieniu z niecałym 30% dochodów w Europie
i 26% w Stanach Zjednoczonych, Chiny wypadają całkiem nieźle,
bowiem przypada im aż 90% sprzedaży na azjatyckim rynku, dzięki
czemu generują o 109 mln euro więcej niż Stany Zjednoczone –
porównując na podstawie tej samej ilości sprzedanych prac.
Chiny i USA stanowią aż 15% światowych transakcji. Wydajność
rynku chińskiego jest nazywana Chinese Dream, który został
wywołany stosunkowo szybkim wzrostem grupy poważnych
biznesmenów, liderów i inwestorów, którzy poprzez rynek sztuki chcą
zdywersyfikować swoje inwestycje. Dla rozwoju azjatyckiego rynku
sztuki sprzyjające jest także istniejące w Chinach zjawisko, jakim
jest nieustannie rosnąca liczba milionerów, a także pojawianie się w
szybkim tempie wyspecjalizowanych we wprowadzaniu kapitału na
rynek funduszy inwestycyjnych, które robią to bez większej kontroli.
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Dlatego też można zaryzykować tezę, że związek między sztuką i
pieniądzem jest tu całkowicie nieskrępowany i sprzyja generowaniu
coraz to bardziej ambitnych projektów, włączając w to także
stworzenie pierwszego centrum dedykowanego sztuce w mieście
Xianem niedaleko Tajwanu. Art International & Xianem Financial
Center to bardzo ważna w kontekście rynku chińskiego instytucja, a
także projekt realizujący działania mające na celu próbę stworzenia
nowej, interesującej wielopłaszczyznowej platformy związanej ze
sprzedażą, a także promocją sztuki współczesnej, wykorzystującej
nowoczesne narzędzia.
Chińskie giganty
Na azjatyckim rynku aukcyjnym głównym motorem napędzającym
sprzedaż jest Pekin – rynek, który wspierany jest przez Poly
International, China Guardian, Beijing Hanhai, Rong Bao Council
International, Beijing Tranthy International, Sungari International oraz
Pekin Huachen. Warto zaznaczyć, że chińskie domy aukcyjne
posiadają aktualnie bardzo uprzywilejowaną pozycję dlatego, że
rynek azjatycki regulowany jest przede wszystkim przez rząd, za
sprawą którego w kraju tym dominuje specyficzny monopol na
sprzedaż dzieł sztuki. Warto zaznaczyć także, że chińskie domy
aukcyjne działają głównie na rynku lokalnym, posiadając jednak sławę
międzynarodową – bazującą na wysokich wynikach aukcyjnych –
prowadzą także transakcje zagraniczne.
Poly International
Poly International to firma, która została założona w 2005 roku – a
więc w okresie, kiedy całkowitą dominację na rynku sztuki posiadały
dwa domy aukcyjne – Sotheby’s i Christie’s. Dzięki powstaniu
firmy, a także zwróceniu uwagi Chińczyków na rynek sztuki, Pekin
stosunkowo szybko stał się jednym z większych graczy rynkowych,
a sam Poly International stał się jedną z największych na świecie
firm aukcyjnych. W rankingu podanym przez artprice.com zajmuje
wysoką, czwartą lokatę z przychodami wysokości 56,3 mln euro
(lipiec 2011-czerwiec 2012).
Sotheby’s w Chinach
Dom aukcyjny Sotheby’s wszedł do samego serca rynku chińskiego.
3 września przedstawiciele domu aukcyjnego podpisali 10-letnią
umowę z chińską firmą GeHua Art Company, stając się tym
samym posiadaczami aż 80 % udziałów, a także tworząc pierwszy
międzynarodowy dom aukcyjny w Chinach. Na mocy umowy zostało
założone tzw. joint venture. Oznacza to, że tworzony jest wspólny
podmiot – przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo – w celu realizacji
określonego zadania lub prowadzenia konkretnej działalności. W
przypadku Sotheby’s można uznać, że działanie to było wybitnie
trafionym, strategicznym posunięciem, dzięki któremu dom
aukcyjny będzie w stanie umocnić swoją pozycję na terenie Chin
kontynentalnych oraz zwiększyć swą przewagę nad konkurentami,
którzy mogą prowadzić aukcje jedynie w Hong Kongu.
Sytuacja sztuki azjatyckiej na światowym rynku sztuki
W ciągu ostatnich pięciu lat zauważalny był wyraźny wzrost
chińskiego rynku sztuki, jak i też widoczna stała się nowa generacja
poważnych kolekcjonerów z Pekinu i Szanghaju. Dzięki temu też,
wyraźna dominacja europejskich domów aukcyjnych została
poważnie zachwiana przez pięć chińskich domów aukcyjnych, które
pod względem dochodów według listy artprice.com znalazły się w
pierwszej dziesiątce. Warto też przypomnieć, że również chińscy
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artyści, tacy jak Zhang Daqian (1899-1983) i Qi Baishi (1864-1957)
aktualnie zajmują wysokie lokaty w światowym rankingu artprice.
com dla artystów najlepiej zarabiających. Warto zaznaczyć także, że
przychód z aukcji w 2011 roku skoczył aż o 21% w ciągu kilku dni,
co dało 11,5 bilionów, a w tym aż 41 % udziału rynku chińskiego. I
tak np. w ramach lutowej aukcji Sotheby’s dwa abstrakcyjne obrazy
autorstwa chińskiego malarza Zao Wou-Ki sprzedano za kwoty 1,6
mln funtów oraz 1,8 mln funtów, co dało dwukrotne przebicie ceny
wywoławczej.
Warto wspomnieć też o sprzedażach:
Zhang Xiaogang, Bloodline – Big Family No.2 aukcja: 02.04.2012
Sotheby’s Hong Kong cena: 4 439 920 euro
Yang Feiyun, Girl in Front Still Life, aukcja: 02.06.2012 Poly Auction
Pekin, cena: 3,825 mln euro
Zeng Fanzhi, Fly, aukcja: 26.05.2012 Christie’s Hong Kong, cena:
3 594 500 euro
Zhao Bandi, Butterfly, aukcja: 03.06.2012, Council Auction Pekin,
cena: 3 052 800 euro

Gerhard Richter
Gerhard Richter to absolutny fenomen ostatnich lat. W samym
roku 2012 jego dzieła czterokrotnie przekroczyły na aukcjach sumę
15 mln dolarów. Słynny niemiecki malarz stał się najdroższym
żyjącym artystą na świecie. Niewątpliwe więc artystą roku 2012
został Gerhard Richter, który już na jednej z lutowych aukcji sztuki
współczesnej w Domu Aukcyjnym Sotheby’s w Londynie sprzedał
aż sześć prac za 30 mln dolarów. Tym samym, potwierdziły się
przypuszczenia, że Gerhard Richter jest najbardziej kasowym oraz
wziętym współczesnym artystą. Sprzedaż dzieł Richtera, które
jeszcze niedawno podziwiać można było podczas retrospektywnej
wystawy w Tate Modern w Londynie, to prawdziwy fenomen.
Jego obraz Abstraktes Bild z 1992 roku sprzedany został drogą
telefoniczną anonimowemu licytującemu za 4,9 mln funtów. Drugi
w kolejności uplasował się fotorealistyczny obraz Eis z 1981 roku.
Dzieło stało się własnością anonimowego licytującego, który gotowy
był za nie zapłacić 4,3 mln funtów. Pozostałe prace artysty również
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem licytujących, czyniąc
aukcję niesamowicie emocjonującą i zaciętą. Łączny dochód ze
sprzedaży czterech kolejnych obrazów artysty przekroczył 7 mln
funtów. W 2011 Gerhard został 8. najlepiej sprzedającym się artystą
na świecie – jego całkowity roczny dochód z dzieł sprzedanych na
aukcjach osiągnął 175 mln dolarów. Choć wydawało się, że niemiecki
malarz osiągnął swój finansowy szczyt, w ostatnim roku ceny zaczęły
szybować jeszcze bardziej w górę. Na chwilę obecną jego przychód
za rok 2012 wynosi 157 mln dolarów. Przewidywano, że prace
artysty będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem w
okresie jesienno-zimowym, niestety pod koniec roku zdarzało się,
że nie było chętnych na dzieła niemieckiego twórcy. Spektakularny
sukces Richtera miał także ogromny wpływ na przychody innych
niemieckich artystów – Albert Oehlen osiągnął w tym roku swoje
dwa finansowe rekordy, w tym sprzedanie obrazu Untitled za 600
tysięcy dolarów na aukcji w Nowym Jorku. Kolejny Niemiec Thomas
Schutte, który był uczniem Richtera w 1970 roku, także uzyskał
fantastyczny rezultat w sprzedaży – 10 maja za jego rzeźbę Untitled
Enemies zapłacono 800 tys. dolarów. Prezentowany przez Richtera
styl jest zdecydowanie w modzie, a wszyscy artyści związani z tym
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nurtem sztuki zdają się korzystać na jego popularności, nie tylko
na płaszczyźnie artystycznej, ale i finansowej. W październiku padł
kolejny rekord – obraz niemieckiego artysty pobił światowy rekord,
jaki został ustalony dla sprzedaży dzieł artysty jeszcze żyjącego.
Abstrakcyjny obraz Abstraktes Bild osiągnął cenę 34,2 mln dolarów,
co znacznie przewyższyło podaną wcześniej kwotę szacunkową,
która Sotheby’s oszacował na 14-19 mln funtów.

Sytuacja na rynku – trendy i rokowania
Niezależnie jednak od tego, jak bardzo współczesne rynki ewoluują,
to w dalszym ciągu jest zauważalna spora przepaść pomiędzy
Europą a Ameryką. Problem ten został uwidoczniony głównie
za sprawą sprzedaży prac Jeana-Michela Basquiata – obecnie
najbardziej dochodowego amerykańskiego artysty, którego roczne
dochody aukcyjne mają przybliżoną równowartość rocznego
obrotu aukcyjnego najlepszych europejskich artystów, włączając
także Damiena Hirsta. Pomiędzy lipcem 2011 a czerwcem 2012
sprzedaże Basquiata wyniosły 80 mln euro, podczas gdy najlepsi
europejscy artyści w tym samym okresie wygenerowali 83 mln euro.
W okresie tym padł także rekord aukcyjny Jean-Michela Basquiata
w porównaniu do poprzedniego roku wzrósł o 4,7 mln euro. Inne
znaczące wydarzenia to: Glenn Brown, który pobił swój poprzedni
rekord, uzyskując 4,2 mln euro, Cady Noland z 3,2 mln euro, Yang
Feiyun z 2,7 mln euro oraz Zhou Chunya i Paul McCarthy z 2 mln
euro, podczas gdy Jeff Wall i Christopher Wool uzyskali 1,7 mln
euro.
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7 Rekordy
aukcyjne
na świecie
W pierwszej połowie 2012 roku na światowym rynku sztuki
zanotowano aż 44 szokująco wysokie oferty kupna, których kwota
przekroczyła 10 mln dolarów. W rankingu tym najwyższe miejsce
w dalszym ciągu zajmuje norweski malarz i grafik Edvard Munch,
którego Krzyk na majowej aukcji Sotheby’s został sprzedany za
120 mln dolarów. Warto jednak pamiętać, że sprzedaż ta pobiła
dotychczasowego rekordzistę – Pabla Picassa, którego Akt, zielone
liście i popiersie w 2010 roku został sprzedany za kwotę ponad 106
mln dolarów przez Christie’s. Do tej pory są to jedyne, tak wysokie,
udokumentowane i potwierdzone rekordy aukcyjne, choć nie należy
również zapominać o nieustannie pojawiających się w mediach
wzmiankach na temat prywatnych aukcji, w czasie których podane
wyżej kwoty wielokrotnie zostały przebijane. Wystarczy przytoczyć tu
przykład obrazu No. 5 Jacksona Pollocka, za który miano zapłacić
140 mln dolarów czy Graczy w karty Paula Cezanne’a, którego cena
miała osiągnąć aż 250 mln dolarów.

przedstawiciela francuskiego nowego realizmu, którego dwie prace
zostały sprzedane za ponad 32 mln dolarów, miażdżąc tym samym
jego poprzednie rekordy o ponad 11 milionów! Obrazy Andy’ego
Warhola i Francisa Bacona osiągnęły ceny kolejno 64 i 77 mln
dolarów.
Warto też wspomnieć o październikowej sprzedaży obrazu Gerharda
Richtera Abstraktes Bild, pobił światowy rekord aukcyjny dla artysty
jeszcze żyjącego. Dzieło to zostało sprzedane za 34,2 mln dolarów.
Także w grudniu na londyńskiej aukcji malarstwa wielkich/starych
mistrzów i rysunku (Old Master Paintings and Drawings Evening
Sale), zorganizowanej przez dom aukcyjny Sotheby’s, została
sprzedana wyjątkowa praca Rafaela. Rysunek ten przedstawiający
Głowę apostoła (1519/20) został wylicytowany za 29,7 mln funtów
(47,8 mln dolarów), ustanawiając najwyższy próg cenowy za dzieła
dawnych mistrzów.

W pierwszej połowie 2012 roku ustanowiono wiele nowych rekordów
– tym najbardziej oczywistym wydaje się sprzedaż obrazu Edvarda
Muncha. Ale warto wspomnieć także, że swój wynik zdecydowanie
poprawił również Mark Rothko, którego obraz Orange, Red, Yellow
osiągnął cenę 86,9 mln dolarów, przez co – ku zaskoczeniu –
znacznie odbiegł od pierwotnych szacunków, które wynosiły 35-45
mln dolarów, a także – co równie istotne – pobił osiągnięty w 2008
roku rekord związany ze sprzedażą obrazu Triptych F. Bacona (77 mln
dolarów). Dzięki temu sam Rothko w bardzo szybkim czasie stał się
jednym z popularniejszych na rynku aukcyjnym artystą powojennym.
Oprócz Marka Rothko bardzo wysoko plasuje się także chiński
artysta Li Keran, który od 2010 roku jest jednym z najlepiej
wycenianych artystów sztuki światowej. Li Keran, który poprzez
inspiracje zachodnimi tonami odmienił chińskie malarstwo, osiągnął
niespotykany dla azjatyckiego artysty współczesnego wynik – aż
40,34 mln dolarów za obraz Mountain in red (sprzedaż 8 maja na
Poly International w Pekinie)
Również Roy Lichtenstein znakomicie radzi sobie w tym sezonie.
Jego obraz Sleeping Girl został wylicytowany za 40 mln dolarów na
majowej aukcji Sotheby’s. Joan Miró natomiast nieustannie pobiła
własne rekordy – tym razem uzyskał aż 23,68 mln dolarów za obraz
Painting Poem. Ustanowił tym samym nowy rekord dla obrazów
surrealistycznych i im przynależących, który do tej pory należał do
Salvadora Dalego i jego Portrait de Paul Eluard (19,3 mln dolarów).
W końcu dochodzimy do Yves’a Kleina, najbardziej metafizycznego

48

49

WYBÓR REKORDÓW AUKCYJNYCH 2012

1.Edvard Munch
2.Mark Rothko
3.Mark Rothko
4.Rafael Santi
5.Li Keran
6.Roy Lichtensten
7.Francis Bacon
8.Andy Warhol
9.Claude Monet
10.Pablo Picasso
| Krzyk |
119,9 mln dolarów | 02.05.2012 | Sotheby’s Nowy Jork

| Orange, Red, Yellow |
86,9 mln dolarów | 08.05.2012 | Chrisite’s Nowy Jork

| No.1 (Royal red and Blue) |
75,1 mln dolarów | 13.11.2012 Sotheby’s | Nowy Jork

| Głowa apostoła |
47,8 mln dolarów | 05.12.2012 | Sotheby’s Londyn

| Mountain in red |
46 mln euro | 03.06.2012 | Poly International Pekin

| Sleeping Girl |
44,8 mln dolarów | 09.05.2012 Soteby’s Nowy Jork

| Figure Writing Reflected in Mirror |
44,9 mln dolarów | 09.05.2012 | Sotheby’s Nowy Jork

| Statue of Liberty |
43,8 mln dolarów | 14.04.2012 | Christie’s Nowy Jork

| Nenufary |
43,8 mln dolarów | 07.11.2012 | Christie’s Nowy Jork

| Nature Morte aux Tulipes |
41,5 mln dolarów | 08.11.2012 | Sotheby’s Nowy Jork

Paul Cezanne

| The Card Players |
250 mln dolarów| sprzedaż nastąpiła w 2011, jednak informacja o niej została podana w 2012 roku
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opowieściomalarz

Jarosław Jaśnikowski

www. jjart.pl

„Kolej Transsyberyjska”
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