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〈 Rynek Sztuki • I kwartał 2013 〉 

 
• Według opublikowanego 15 marca w Maastricht TEFAF Art Market Report światowy rynek 

sztuki skurczył się w 2012 r. o 7%, z 46,4 miliarda euro do 43 miliardów (w 2011 r. panowała 

jeszcze tendencja wzrostowa). Kraje Unii Europejskiej wykazały trzyprocentowy spadek, 

największą korektę – aż 24% – odnotowano natomiast na kwitnącym do niedawna rynku 

chińskim. W 2011 r. Chiny wysunęły się na pierwszą pozycję w światowym rankingu 

sprzedaży aukcyjnej, wyprzedzając tradycyjnego lidera – USA. W 2012 r. kolejność znowu 

się odwróciła – na USA przypadło 33% światowej sprzedaży, na Chiny zaś 25%. 

 

• Analitycy rynku zwracają uwagę na fakt, że znaczący odsetek sprzedaży raportowanych 

wcześniej przez chińskie domy aukcyjne to transakcje nigdy nie sfinalizowane – tamtejsi 

nabywcy często wycofują się z zakupów, bez większych konsekwencji prawnych. Dopiero 

w 2012 r. przyjęto rzetelniejsze standardy raportowania transakcji, co przekłada się na 

wyniki raportu TEFAF. Pomimo korekty rynek chiński nadal przedstawia olbrzymi 

potencjał. Dom aukcyjny Christie’s uzyskał niedawno 30-letnią licencję na samodzielne 

przeprowadzanie aukcji w Chinach kontynentalnych – do tej pory światowe domy 

aukcyjne operowały jedynie w Hong-Kongu, na kontynencie musiały działać w kooperacji 

z firmami lokalnymi. 

 

• Kondycja rynku międzynarodowego odzwierciedla pogłębiające się różnice w dystrybucji 

kapitału. W raporcie Striking it Richer (2012 r.) ekonomista Emmanuel Saez z Berkeley 

zwraca np. uwagę na fakt, że o ile średni realny dochód na rodzinę w USA wzrósł w 2010 r. 

o 2,3%, to dla 1 procenta najbogatszych wzrost ten wyniósł aż 11,6%.  Zamożni klienci, 

często bez większego doświadczenia na rynku sztuki, inwestują w bezpieczne, znane 

nazwiska – stąd rosnące ceny uniwersalnie rozpoznawanych „artystów-marek”, przy 

jednoczesnej stagnacji w średnich segmentach rynku. 

 

• Zwrot klientów ku bezpiecznej klasyce widać także na rynku polskim. 17 marca w domu 

aukcyjnym Agra Art licytowano płótno Jana Matejki. Opatrzony imponującą 

dokumentacją obraz Nocne przygody Jana Olbrachta z Kallimachem (1881 r.) osiągnął cenę 

miliona złotych – dwukrotność ceny wywoławczej. Wysokie przebicia uzyskały też m.in. 

prace Leona Wyczółkowskiego (Rybak z siecią, 63 tys. złotych przy wywołaniu 27 tys.) czy 

Jacka Malczewskiego (Sybiracy, 87 tys. złotych, wyw. 40 tys.). Również kanon 

nowoczesności ma się dobrze – na zorganizowanej przez Desę Unicum 7 marca aukcji prac 

Jerzego Nowosielskiego sprzedano 21 prac artysty w różnych technikach za łącznie blisko 

1,5 miliona złotych. 

 
• Od 6 czerwca Muzeum Narodowe w Warszawie prezentuje wystawę Mark Rothko – 

obrazy z Galerii Narodowej w Waszyngtonie. Będzie to pierwsza w Europie Środkowo-

Wschodniej przekrojowa prezentacja prac klasyka amerykańskiej abstrakcji, obecnego w 

najważniejszych światowych kolekcjach muzealnych i prywatnych. Rothko (1903-1970) 

pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych artystów rynku aukcyjnego. Wystawa 

potrwa do 1 września. 

Zastrzeżenia 

Niniejszy materiał nie stanowi 

podstawy do uznania jego 

adresatów klientami NWAI 

Domu Maklerskiego, ze względu 

na fakt jego otrzymania, oraz nie 

stanowi podstawy do zawarcia 

umowy lub powstania 

zobowiązania.  

Żaden z zapisów w niniejszym 

materiale nie stanowi porady 

inwestycyjnej, prawnej ani 

podatkowej, ani też nie jest 

wskazaniem, iż jakakolwiek 

inwestycja lub strategia jest 

odpowiednia w indywidualnej 

sytuacji inwestora. Informacje 

i opinie zawarte w niniejszym 

materiale mogą się zmienić bez 

konieczności poinformowania 

o tym fakcie.  

Niniejszy materiał został 

opracowany wyłącznie w celu 

informacyjnym i nie może być 

traktowany jako oferta lub 

rekomendacja do zawierania 

jakichkolwiek transakcji. 

Informacje zawarte w materiale 

pochodzą z ogólnie dostępnych, 

wiarygodnych źródeł, jednak 

NWAI Dom Maklerski nie może 

zagwarantować ich dokładności 

i kompletności.  

NWAI Dom Maklerski nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki 

decyzji podjętych na podstawie 

informacji zawartych w 

niniejszym materiale. 

 

Nowy Świat 64 

00-357 

Warszawa 

www.nwai.pl 


