
27.02.2012 Aukcje za miliony - Onet Kultura

1/2kultura.onet.pl/sztukipiekne/aukcje-za-miliony,1,4826787,artykul.html

Aukcje za miliony

W wywiadzie dla agencji Bloomberg prezes Christie’s Jussi Pylkkanen

oszacował liczbę klientów swojego domu aukcyjnego na 800 tysięcy. W

pierwszym półroczu 2011 roku Christie’s zarobił 2 miliardy funtów, o 15 procent

więcej niż w roku ubiegłym. W czerwcu dom aukcyjny Sotheby’s pobił rekord

łącznej sprzedaży dla aukcji sztuki współczesnej w Londynie – 108,8 mln funtów.

Najbardziej renomowane domy aukcyjne świata, mające na swoim koncie

spektakularne rekordy i liczne skandale, posiadają długą i bogatą tradycję.

Początek rynku dzieł sztuki przypada na koniec XVIII wieku. Wtedy to rozpoczęły swoją

działalność: Christie’s, Sotheby’s, Phillips de Pury & Co, Bonhams. Wraz z

rozwojem domów aukcyjnych nastąpił wzrost znaczenia marszandów oraz zaczęły

powstawać pierwsze firmy antykwaryczne, takie jak: Seligman, Sedelmeyer,

Koetser, Wildenstein, które prowadzą swoją działalność do czasów obecnych.

Największy rozkwit rynku dzieł sztuki nastąpił natomiast w drugiej połowie XIX wieku,

w szczególności na początku XX wieku. Pojawiły się wówczas pierwsze galerie

sztuki współczesnej, nastąpił wzrost znaczenia domów aukcyjnych, powstały

pierwsze muzea: Prado w Madrycie, Ermitaż w Petersburgu, Luwr w Paryżu.

 aukcyjne istnieją na całym świecie. W Europie do najbardziej renomowanych

należą m.in. brytyjski Bonhams, Hôtel Drouot w Paryżu, Leo Spik w Berlinie,

Lempertz w Kolonii, Dorotheum w Wiedniu, Gallerie Koller w Zurychu i założony

około 1870 przez polskiego emigranta politycznego Henryka Bukowskiego dom

aukcyjny Bukowskis w Sztokholmie.

W 1744 księgarz Samuel Baker rozpoczął w Londynie sprzedaż książek na licytacji.

Założona przez niego firma znana jako Sotheby’s Holdings Inc. specjalizowała się

głownie w aukcjach  i manuskryptów, ale zaraz po I wojnie światowej

rozszerzyła swoją działalność na pozostałe gałęzie sztuki. Sotheby’s jest obecnie –

obok Christie’s – największym pod względem renomy i obrotów domem aukcyjnym
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Co o tym sądzisz?

świata.

Tylko dwa domy aukcyjne: Christie’s oraz Sotheby’s dzierżą palmę pierwszeństwa i

odpowiadają za 87 procent globalnego rynku dzieł sztuki. Posiadają swoje filie na

całym świecie m.in. w Chicago, Mediolanie, Madrycie, w Rzymie, Atenach, Sydney,

Amsterdamie, Genewie, Zurychu itd. Samo Christie’s ma ich 53 w 32 krajach, z

czego w 10 miastach (poza Londynem, m.in. Nowy Jork, Genewa, Dubaj i Hong

Kong) prowadzone są . Sotheby’s ma takich lokalizacji dziewięć. Kilka lat

temu oba domy otworzyły swoje biura w Moskwie.

Biorąc pod uwagę wielkość obrotów w poszczególnych filiach, na prowadzeniu od lat

pozostaje Londyn i Nowy York. Obecnie Christie’s jest największym domem

aukcyjnym na świecie pod względem przychodów, wyprzedza odwiecznego rywala –

Sotheby’s.
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