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Miniony rok upłynął pod znakiem niesamowitych sukcesów 

zarówno na światowym, jak i na polskim rynku sztuki. W związku 

z tym, za pośrednictwem przygotowanego przez redakcję portalu 

Rynek i Sztuka Raportu Rynek Sztuki 2017, pragniemy przybliżyć 

Państwu specyfikę rodzimego i międzynarodowego rynku sztuki 

w ciągu ubiegłych 12 miesięcy oraz zwrócić uwagę na dominujące 

w tym czasie artystyczne tendencje. 

 Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem roku była 

spektakularna sprzedaż obrazu „Salvator Mundi” Leonarda da Vinci, 

który na listopadowej aukcji w nowojorskim oddziale Christie's osią-

gnął kwotę ponad 450 mln dol., stając się jednocześnie najdroższym 

dziełem artystycznym w historii. Konsekwencje tego wielkiego wy-

darzenia możemy obserwować już teraz, na samym początku 2018 

roku. Nieco marginalizowany dotąd rynek sztuki dawnej zaczyna się 

dynamizować- oferowane na licytacjach dzieła dawnych mistrzów 

przyciągają znacznie więcej kolekcjonerów i osiągają coraz wyższe 

kwoty sprzedażowe. 

 Absolutny rekord aukycjny padł w tym roku także na pol-

skim rynku sztuki - i to dwukrotnie. W czerwcu obraz pt. „Zabicie 

Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego” autorstwa Jana 

Matejki wygenerował najwyższą na rodzimym rynku sztuki kwotę 

sprzedażową równą 3,683 mln zł. Rekord ten został jednak pobity 

już w grudniu, kiedy to pastel pt. „Macierzyństwo” Stanisława Wy-

spiańskiego na jednej z aukcji osiągnął wartość rzędu 4,366 mln zł. 

 Okazuje się więc, że panująca w obrębie międzynarodowe-

go obiegu dzieł tendencja polegająca na wzroście zainteresowania 

sztuką dawną przekłada się także na polski rynek sztuki. Nie oznacza 

to jednak spadku popularności sztuki nowoczesnej wśród polskich 

kolekcjonerów- swoje rekordy aukcyjne w przeciągu ostatniego roku 

pobili tacy artyści, jak Wojciech Fangor (1,534 mln zł.), Magdalena 

Abakanowicz (1,534 mln zł.) czy Ryszard Winiarski (1,062 mln zł.). 

 Wydarzenia aukcyjne 2017 roku stanowią zapowiedź przy-

szłych tendencji na rynku sztuki. Warto więc uważnie je prześledzić. 

Serdecznie zapraszamy do lektury Raportu Rynek Sztuki 2017.

Anna Niemczycka-Gottfried

Szanowni Państwo,

http://www.media-work.pl
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Rynek sztuki w Polsce w 2017 roku

Polska

(fragment obrazu) Karolina 
Jabłońska Plucie, 2017, olej 
na płótnie, 150 x 150 cm, 
autor reprodukcji: Jacek 
Rojkowski

Wazon, 1958, proj. Henryk Jędrasiak, 
prod. Zakład Ceramiki IWP fot. Piotr Ligier 
© Muzeum Narodowe w Warszawie
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Perspektywy są bardzo obiecujące. Obserwując siłę zakupów 
i  ilość transakcji w ostatnim kwartale, widać duże przyspie-
szenie i rosnące zainteresowanie sztuką. Kolekcjonerzy kupu-
ją coraz odważniej i nie boją się płacić więcej – w ten sposób 
eksperci i analitycy podsumowują minione 12 miesięcy na polskim 
rynku sztuki. Nic dziwnego – w porównaniu do 2016 roku odnoto-
wał on wzrost na poziomie 28 procent, generując łączny dochód 
rzędu 214 mln zł, a więc niemal o 50 mln zł więcej niż w 2016 roku.

Rok 2017 rok na rodzimym rynku aukcyjnym nazwać 

można okresem imponujących rekordów aukcyjnych. Kilka spośród 

wylicytowanych w przeciągu 12 minionych miesięcy obiektów ar-

tystycznych trafiło na sam szczyt listy najdroższych polskich dzieł 

sztuki w historii. Obraz pt. „Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji 

Henryka Walezego” autorstwa Jana Matejki, który podczas czerw-

cowej aukcji DESA Unicum wygenerował imponującą kwotę 3,368 

mln zł., już w grudniu swój tytuł najdroższego polskiego dzieła sztuki 

musiał przekazać zrealizowanemu w technice pastelu „Macierzyń-

stwu” Stanisława Wyspiańskiego. Ten niezwykle subtelny w wyrazie 

portret trzymającej w ramionach dziecko żony artysty, podczas gru-

dniowej licytacji w DESA Unicum znalazł nabywcę gotowego zapłacić 

na niego aż 4,366 mln zł. Fakt ten zasługuje na tym większą uwagę, 

iż licytowany od 800 tys. zł. obraz ponad dwukrotnie przekroczył 

kwotę swojej górnej estymacji. Z kolei sprzedany w październiku za 

pośrednictwem Polswiss Art za sumę 3,481 mln zł. portret „Ingrid” 

Mojżesza Kislinga uplasował się nie tylko na trzecim miejscu listy 

najwyższych transakcji aukcyjnych 2017 roku, ale także na trzecim 

miejscu zestawienia najdroższych w historii dzieł sztuki polskiej. 

W przeciągu minionych 12 miesięcy wielu artystów ustanowiło 

również swoje cenowe rekordy – i to nawet podwójnie. Na przykład, 

w październiku instalacja Magdaleny Abakanowicz pt. „Steel Embry-

ology” uzyskała w Polswiss Art najwyższą dotychczas dla artystki 

sumę 1,239 mln zł., aby w grudniu w tym samym domu aukcyjnym 

pobić ją realizacją „Figury – Manekiny Czarne” sprzedaną za 1,543 

mln zł. Swoje rekordowe wyniki aukcyjne w minionym roku ustanowił 

również Józef Chełmoński wylicytowanym za ponad 2,135 mln zł. 

pejzażem pt. „Noc księżycowa”, Henryk Hayden sprzedaną za 1,534 

mln zł. realizacją pt. „Martwa natura z kartami i szachownicą” czy też 

Mela Muter, której podwójny obraz pt. „Bretonki/Macierzyństwo” 

znalazł nabywcę gotowego zapłacić 1,357 mln zł. Również co i rusz 

bijący swoje kolejne rekordy abstrakcyjnymi płótnami Wojciech 

H
ans Arp Croissance, 1938, źródło: Christie's

Hans Arp S'accroupissant, 1960, źródło: Christie's

http://rynekisztuka.pl
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czy Mela Muter. Wymieniając domy aukcyjne, które w przeciągu 

ostatnich 12 miesięcy odnotowały sukces, nie sposób nie wymienić 

Libry. Debiutująca niedawno instytucja już po pierwszym pełnym 

sezonie działalności znalazła się na wysokim piątym miejscu pod 

względem udziału w zyskach na polskim rynku sztuki (5 procent). 

Dynamiczny rozwój przeżywa również polski rynek młodej 

sztuki. Świadczyć może o tym chociażby rekordowa, opiewająca 

na ponad 306 ty. zł., sprzedaż świątecznej aukcji DESA Unicum. To 

właśnie podczas tej licytacji padł najwyższy dotychczas aukcyjny 

wynik dla dzieła młodej sztuki –  obraz Wojciecha Brewki pt. „Big 

City Life” 46-krotnie przewyższył swoją cenę wywoławczą, osiągając 

sumę 23,6 tys. zł. W ubiegłym roku świetne wyniki aukcyjne odno-

towali również tacy przedstawiciele młodej sztuki, jak Katarzyna 

Słowiańska-Kucz, Bartłomiej Koter, Franciszek Ledóchowski, a także 

Grzegorz Klimek, Ewa Witkowska oraz Sonia Ruciak. 

Jednakże dla twórców zaczynających dopiero swoją 

karierę równie ważne, jak wyniki aukcyjne są niewątpliwie na-

grody w prestiżowych konkursach artystycznych. W minionym 

roku głównym wyróżnieniem w 16. edycji Artystycznej Podróży 

Hestii uhonorowani zostali ex aequo Katarzyna Szymkiewicz i Józef 

Gałązka. Z kolei zwycięzcą 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 

został nagrodzony za zaangażowanie w zagadnienia społeczne oraz 

interesującą formę obrazów Sebastian Krok. Wielkich zaskoczeń 

nie przyniósł ubiegłoroczny Kompas Młodej Sztuki – laureatem 

konkursu, podobnie, jak w 2014 i 2016 roku, został bowiem Bartosz 

Kokosiński. Ścigająca się z nim przez wiele lat o pierwszą pozycję 

w rankingu Ewa Juszkiewicz tym razem ustąpiła miejsca Katarzynie 

Karpowicz (pozycja nr 2 w rankingu) oraz Honoracie Martin (pozycja 

nr 3 w rankingu). 

N
ickolas M

uray Frida na ław
ce, ©

 N
ickolas M

uray Photo Archives The Jacques and N
atasha G

elm
an Collection 

of M
exican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust. Reprodukcja za zgodą N

arodow
ego Instytutu 

Sztuk Pięknych i Literatury, 2017 źródło: m
ateriały prasow

e CKZ w
 Poznaniu

Fangor odnotował w tym roku swój najlepszy aukcyjny wynik. Co zaskakujące, spektakularną kwotę 

1,534 mln zł. wygenerowała tym razem figuratywna praca artysty, a mianowicie utrzymany w stylu 

picassowskim portret Chopina.

Faworytem wśród domów aukcyjnych na polskim rynku sztuki w 2017 roku niezmiennie od 

wielu lat pozostała DESA Unicum. Organizując w przeciągu 12 minionych miesięcy 64 aukcje, w tym 

aukcje sztuki dawnej, nowoczesnej, współczesnej, młodej, designu, rzeźby, komiksu, rzemiosła artystycz-

nego oraz biżuterii, instytucja ta wygenerowała rezultat sprzedażowy na poziomie 93,5 mln zł. Wynik 

ten pozwolił domowi zaznaczyć swój udział w polskim rynku sztuki na poziomie 43,8 procent – jest to 

ponad dwukrotnie wyższy udział niż w przypadku plasującego się na drugim miejscu Polswiss Art. To 

właśnie w DESA Unicum padły także dwie najwyższe, nie tylko w 2017 roku, ale w historii polskiego 

rynku sztuki w ogóle, kwoty sprzedażowe. Jednakże, pomimo tak imponujących sprzedaży, okazuje 

się, że ranking najdroższych prac artystycznych minionych 12 miesięcy  zdecydowanie zdominowa-

ny został przez transakcje, które miały miejsce w Polswiss Art. To tutaj też swoje absolutne cenowe 

rekordy ustanowili w ubiegłym roku Magdalena Abakanowicz,  Wojciech Fangor, Henryk Hayden 

Bernice Kolko Bez tytułu, dzięki uprzejmości 
Fundación Zúñiga Laborde A.C. (Mexico), źródło: 

materiały prasowe CKZ w Poznaniu

Frida Kahlo Autoportret jako Tehuanka, lub Diego w moich myślach, 1943, olej 
na płycie pilśniowej 76 x 61 cm, The Jacques and Natasha Gelman Collection 

of Mexican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust © 2017 Banco de 
México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights 

Society (ARS), New York źródło: materiały prasowe CKZ w Poznaniu

http://rynekisztuka.pl


14 | Raport Rynek Sztuki 2017 www.rynekisztuka.pl | 15

Program wystawienniczy w 2017 roku upłynął przede 

wszystkim pod znakiem obchodów stulecia awangardy w Polsce. 

Jedną z najważniejszych ekspozycji zrealizowanych w ramach ju-

bileuszu był otwarty już w listopadzie 2016 roku pokaz „Formiści” 

zaaranżowany z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP oraz Muzeum 

Narodowego w Krakowie. Prezentacja poświęcona została  dzie-

łom religijnym w twórczości założonej w 1917 roku przez Tutu-

sa Czyżewskiego oraz Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków grupy. 

Oprócz prac trzech wymienionych artystów, widzowie w ramach 

wystawy obejrzeć mogli również obiekty autorstwa Jana Henry-

kowskiego, Konrada Winklera, Władysława Skoczylasa. Dokonania 

czołowych postaci zarówno polskiej, jak i światowej awangardy 

w formie pokazu pt. „Potęga awangardy” krakowskie muzeum 

zaprezentowało w Kamienicy Szołayskich. Ekspozycja ta stano-

wiła poszerzoną o polskie wątki interpretację prezentacji, która 

miała miejsce w BOZAR – Centre for Fine Arts Brussels. Widowni 

udostępnione zostały więc nawiązujące dialog z realizacjami Ka-

tarzyny Kobro, Władysława Strzemińskiego czy Marii Jaremy dzieła 

Kazimierza Malewicza, Pieta Mondriana, Alexandra Archipenki. Z 

kolei poznańskie Muzeum Narodowe z okazji stulecia awangardy 

przygotowało otwartą od 23 kwietnia wystawę pr. „A-geometria. 

Hans Arp i Polska”, prezentującą ponad 60 obiektów francuskiego 

twórcy zrealizowanych w rozmaitych mediach i pochodzących z 

różnych okresów jego działalności. Realizacje Arpa skonfrontowane 

zostały również z pracami polskich artystów, które wskazują po-

krewieństwo zarówno z formalnym językiem abstrakcjonisty, jak 

i z jego teorią sztuki. Wiele dotykających zagadnienia awangardy 

polskiej pokazów przygotowało również Muzeum Sztuki Łódź. Wśród 

Zabicie W
apow

skiego w
 czasie koronacji H

enryka W
alezego, 1861, źródło: D

ESA U
nicum

Ferdynand Ruszczyc Gniazdo, 1908, źródło: Polswiss Art

http://rynekisztuka.pl
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Ewa Juszkiewicz Portret Carol Ramy, olej na płótnie, 
50 x 40 cm, 2014, dzięki uprzejmości artystki

nich zdecydowanie najważniejszą ekspozycją była prezentacja pt. 

„Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. Prototypy awangardy”, 

która objęła malarstwo, rysunek, rzeźbę, wzornictwo przemysłowe 

oraz projekty graficzne autorstwa artystycznego małżeństwa. 

Najbardziej wyczekiwanym w 2017 roku wydarzeniem 

wystawienniczym był jednak bezsprzecznie organizowany przez 

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu pokaz pt. „Frida Kahlo i Diego 

Rivera. Polski kontekst”, który pierwszy raz od 50 lat umożliwił 

publiczności podziwianie sztuki pary meksykańskich artystów na 

żywo. Ekspozycja ukazała także powiązania małżeństwa z naszym 

krajem, czy to poprzez prezentację dzieł Berenice Kolko, przyjaciółki 

Fridy oraz jej uczennicy, Fanny Rabel, czy też poprzez przypomnienie 

mającej miejsce w 1955 roku w Polsce Wystawy Sztuki Meksykań-

skiej, na której pokazane zostały prace dwójki twórców.

Ubiegły rok był więc czasem nie tylko interesujących 

wydarzeń wystawienniczych, ale przede wszystkim spektakular-

nych wyników na rodzimych aukcjach sztuki. Nic więc dziwnego, 

że po pobitych zaledwie w przeciągu 6 miesięcy dwóch rekordach 

polskiego rynku sztuki, specjaliści gorąco polecają inwestowanie 

w twórczość artystyczną. Ten niebywały przypadek można rozpa-

trywać również w kategoriach optymistycznej prognozy, iż wciąż 

niedoszacowane ceny rodzimych dzieł nadal będą rosnąć. ❖

Sebastian Krok Amor, 2016, tempera, akryl, alkid, 
lakier do podłóg na pościeli nabitej na krosno, 
23 x 30 cm, autor reprodukcji: Jacek Rojkowski 

Sebastian Krok Mutter, 2016, tempera, akryl, lakier 
na pościeli nabitej na krosno, 132 x 105 cm, autor 
reprodukcji: Jacek Rojkowski 

Finaliści konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2017, źródło: materiały prasowe organizatora

http://rynekisztuka.pl
http://www.touchofart.eu
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Ryszard Winiarski Gra nr 5, 1972-1981 r., źródło: DESA Unicum

Malarz, scenograf i twórca form przestrzennych, Ryszard Winiarski, to obecnie jeden z najchęt-

niej kupowanych polskich artystów na rynku sztuki. W minionym roku nie tylko padł jego re-

kord aukcyjny równy 1 mln 62 tysięcy złotych (kwota z opłatą aukcyjną) za 

sprzedaż pracy „Gra nr 5”, ale też cała twórczość artysty była przedmiotem 

licznych wystaw organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Zde-

cydowanie najistotniejszym wyróżnieniem w 2017 roku była ekspozycja 

Ryszarda Winiarskiego pt. „Event – Information – Image” zorganizowana 

przez Fundację Rodziny Staraków i kuratorkę Anię Muszyńską w ramach 

programu wydarzeń towarzyszących 57. Międzynarodowej Wystawie 

Sztuki - La Biennale di Venezia. Wystawa cieszyła się bardzo dużym za-

interesowaniem i to dzięki niej możliwe było przedstawienie twórczości 

artystycznej polskiego mistrza bardzo szerokiej, międzynarodowej pu-

bliczności. Co więcej, można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie ta ekspozycja 

oraz związany z nią medialny rozgłos i zainteresowanie przyczyniły się do pobicia poprzedniego 

rekordu aukcyjnego artysty ustanowionego w 2016 roku pracą „Obszar 142.”

Ryszard Winiarski Rzut dwiema kostkami, 1977 Ryszard Winiarski Gra szablonu i przypadku, 1985

RYSZARD 
WINIARSKI 
NA POLSKIM 
RYNKU SZTUKI
Agnieszka Fąferek

http://rynekisztuka.pl
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Urodzony we Lwowie w 1936 roku malarz, scenograf, inżynier, główny przedstawiciel indeter-

minizmu i prekursor sztuki konceptualnej to jeden z najważniejszych artystów polskiej sztuki 

drugiej połowy XX wieku. Od samego początku w swojej twórczej praktyce 

Winiarski był zainteresowany budowaniem mostów między sztuką i  na-

uką. W jego pracy dyplomowej „Zdarzenie – informacja - obraz” napisa-

nej w 1966 roku po raz pierwszy zdefiniował owy związek i sformułował 

nowoczesną teorię dzieła sztuki opierającą się na przełożeniu wybranych 

zagadnień z obszaru nauk ścisłych, takich jak matematyka, statystyka, teo-

ria gier czy przypadek, na język sztuk wizualnych. W swojej twórczości ar-

tysta  posługiwał się bardzo uproszczonymi środkami wyrazu. Początkowo 

używał wyłącznie bieli i czerni, zaś kwadrat stanowił jedyną stałą formę 

budującą rozmaite kompozycje w jego obrazach, albo raczej „obszarach” 

lub „próbach wizualnej reprezentacji układów statystycznych,” jak artysta zwykł określać swoje 

chłodne, obiektywne dzieła. Głównym zainteresowaniem Winiarskiego było jednoczesne za-

stosowanie zaprogramowania i przypadku w procesie tworzenia pracy. Program mógł przewi-

dywać wybór koloru lub wybór wielkości kwadratów, natomiast przypadek, taki jak rzut kostką 

do gry lub losowanie, decydował o ostatecznej formie obrazu. To właśnie ten sposób realizacji 

dzieła stał się znakiem rozpoznawczym polskiego artysty, dla którego liczył 

się przede wszystkim proces kreacji, a nie jej rezultat końcowy.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat popularność dzieł Ryszarda Winiarskiego 

znacznie wzrosła. Jeszcze na początku lat 90., twórczość artysty nie była 

aktywnym przedmiotem sprzedaży na rynku aukcyjnym. Sytuacja jednak 

zmieniła się pod koniec XX wieku, kiedy prace Winiarskiego zaczęły cie-

szyć się coraz większym zainteresowaniem na licytacjach sztuki. Jeszcze 

w latach 1998 – 2000 roczna średnia ilość sprzedawanych obrazów Wi-

niarskiego na polskich aukcjach wynosiła zaledwie 3 sztuki. Liczba ta jednak powoli wzrastała 

i w ciągu ostatnich pięciu lat znacznie się powiększyła, eksplodując w 2017 roku, w którym, jak 

podaje największa baza notowań aukcyjnych Artprice, ilość wylicytowanych prac Winiarskie-

go na międzynarodowym rynku wyniosła 42 sztuki. Bezsprzecznie jest to imponujący rezultat, 

zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę wynik z 2010 roku, zgodnie z którym roczna ilość sprze-

danych obrazów artysty wynosiła zaledwie 4 sztuki. Co więcej, jak wskazu-

je Artprice, w 2017 roku tylko 12,8% oferowanych dzieł Winiarskiego nie 

znalazło swoich nabywców, a roczny dochód ze sprzedaży prac był równy 

1,178,215 mld dol.

Warto zaznaczyć, że jeszcze kilka lat temu dzieła Winiarskiego można było 

kupić za stosunkowo niewygórowane ceny wahające się pomiędzy 10 a 50 

tysiącami złotych. Podczas gdy na samym początku XXI wieku najwyżej wy-

cenione prace artysty oscylowały w okolicach 40 tysięcy złotych, dzisiaj 

jest już znacznie trudniej znaleźć realizacje twórcy w podobnym przedziale 

cenowym. Pięć lat temu najdroższe dzieło Ryszarda Winiarskiego na rynku aukcyjnym zostało 

już wylicytowane za 180 000 tysięcy złotych („Obszar 183” (1974), DESA Unicum, 23.05.2013). 

Dzisiaj natomiast podobny rekord nie mieści się nawet w rankingu dziesięciu najdroższych 

prac Winiarskiego. Obecnie na samej górze listy znajduje się „Gra nr 5”, dzieło o historycznym 

znaczeniu, które zostało wylicytowane 9 listopada 2017 roku w DESA Unicum w Warszawie 

podczas Aukcji Rzeźby i Form Przestrzennych. Instalacja została sprzedana 

anonimowemu kolekcjonerowi za sumę równą 900 000 tysiącom złotych 

(1 mln 62 tysięcy złotych razem z opłatą aukcyjną) i chociaż praca nie osią-

gnęła kwoty jej estymacji (1 mln – 1,4 mln złotych), okazała się nie tylko 

najlepszym wynikiem podczas jesiennej aukcji, ale także nowym rekordem 

Winiarskiego. Na drugim miejscu w rankingu plasuje się „Obszar 142” wy-

licytowany za 480 000 tysięcy złotych w 2016 roku, zaś na trzeciej pozycji 

znajdziemy „Order Vertical Game 4 x 4” i „Obszar 148”, obie prace wylicy-

towane w 2017 roku.

Ponadto, analizując ranking „Top 10 – najdroższe prace Ryszarda Winiarskiego”, warto zwrócić 

uwagę na następujące elementy. Po pierwsze, większość najdroższych prac pochodzi z lat 70. 

Ryszard W
iniarski Sto zdarzeń 10x10, 1977

Ryszard W
iniarski Sto zdarzeń 1x1, 1977
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i 80. Jest to okres przełomowy w twórczości Winiarskiego, ponieważ to właśnie w tym momencie 

aktywnie wprowadza on widzów w proces twórczy i rozpoczyna swoją nową działalność w „Sa-

lonach Gry”. Jest to również czas, w którym odbyły się dwie historyczne wystawy Winiarskiego. 

Pierwsza miała miejsce w 1972 roku w Galerii Współczesnej w Warszawie, a druga odbyła się 

cztery lata później w Kunstcentrum Badhius w Gorinchem, gdzie pokazano siedem zaprojekto-

wanych przez artystę gier, które w doskonały sposób reprezentowały jego interaktywną i no-

watorską koncepcję dzieła sztuki. Ponadto, analizując poniższą listę, można zaobserwować, że 

DESA Unicum jest liderem pośród polskich domów aukcyjnych, jeżeli chodzi o sprzedaż prac 

Winiarskiego o najwyższych progach cenowych. 

Jak widać, w przeciągu ostatnich czterech lat DESA 

Unicum sprzedała aż 7 z 11 najdroższych prac Ry-

szarda Winiarskiego. Co więcej, warto zauważyć, że 

większość najdroższych prac artysty (8 dzieł z 11) 

została sprzedana w 2017 roku. Taki wynik w zasa-

dzie nie powinien nas zaskakiwać, ponieważ ilość 

sprzedawanych dzieł Winiarskiego na aukcjach 

sztuki rośnie już od kilku lat. Na przykład, w samym 

domu DESA Unicum w 2014 roku wylicytowano 5 

dzieł Winiarskiego, rok później było to 12 prac, w 2016 roku 16 dzieł artysty znalazło nabywców, 

zaś w minionym roku sprzedano aż 23 realizacje polskiego twórcy. Z drugiej strony można jed-

nak przypuszczać, że tak rekordowe kwoty sprzedaży, prawie wszystkie osiągnięte w przeciągu 

dwóch ostatnich lat, mogą być spowodowane wzrastającym zainteresowaniem wokół twórczo-

ści artysty oraz medialnym rozgłosem związanym z jego wystawą w Palazzo Bollani w Wenecji 

podczas ostatniego Biennale. Warto również podkreślić, że ostatnimi czasy Anna i Jerzy Starak 

bardzo intensywnie promują twórczość artystyczną Winiarskiego - to właśnie ich fundacja zor-

ganizowała wenecką wystawę.

Miniony rok był zdecydowanie rokiem przełomowym dla twórczości Ryszarda Winiarskiego. Nie 

tylko ustanowiono nowy, prawie dwukrotnie większy od poprzedniego, rekord, ale także dzia-

łalność polskiego twórcy została zauważona i doceniona przez międzynarodową publiczność. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny jego prac znacznie wzrosły i zapewne będą nadal rosnąć, 

jako że Winiarski to zdecydowanie jeden z najchętniej kupowanych artystów na polskim rynku 

sztuki. ❖

Dzieło Kwota 
sprzedaży

Miejsce Data

1. Gra nr 5 (1972-1981) 900.000 złotych DESA Unicum 09.11.2017

2. Seria ośmiu prac z cyklu 
„Obszar 142” (1973) 480.000 złotych DESA Unicum 01.12.2016

3. Seria 12 prac „Order Vertical 
Game 4 x 4” (1981) 380.000 złotych DESA Unicum 05.12.2017

3. Obszar 148 (1973) 380.000 złotych Libra Dom 
Aukcyjny 20.03.2017

4. „Penetracja przestrzeni realnej” 
(1974) 360.000 złotych DESA Unicum 01.12.2016

5. „Penetracja przestrzeni realnej” 
(1974) 340.000 złotych DESA Unicum 05.12.2017

6. Dyptyk z serii „Penetracja 
przestrzeni realnej” (1973) 300.000 złotych DESA Unicum 09.03.2017

7. Obszar 178 (1973) 220.000 złotych DESA Unicum 11.12.2014

8. Seria 12 (1976) 210.000 złotych Polswiss ART 10.10.2017

9. Seria 13 (1976) 205.000 złotych Polswiss ART 10.10.2017

10. Bez tytułu (1970) 200.000 złotych Libra Dom 
Aukcyjny 04.12.2017

Top 10 – najdroższe prace Ryszarda Winiarskiego (opracowanie: Agnieszka Fąferek)

Ryszard W
iniarski 1.1.2.3.1...., 1977
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Bruce Neuman Hanging Carousel, źródło: materiały prasowe 
Contemporary Copenhagen, wystawa Bruca Neumana 
w dniach: 25.08.2016–05.03.2017

Światowy rynek sztuki w 2017 roku

Świat

TEFAF 2017, źródło: materiały 
prasowe organizatora
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Trudno znaleźć biennale sztuki, na którym nie byłoby prac z zakresu vi-

deo art. Mija już przeszło dekada od czasu, kiedy w MoMa powstał dział 

dedykowany sztuce mediów i performance. Obecnie większość muzeów 

posiada taki dział, ponieważ generacja młodych twórców chętnie posłu-

guje się obrazem ruchomym. Nic dziwnego, że video art często uzyskuje 

plakietkę Zeitgeistu współczesności, okutanej w fakturę wizualną wy-

świetlaczy, monitorów, wielkoformatowych ekranów i dynamiki obrazu 

ruchomego. Podsumowanie obecnej rzeczywistości jako rzeczywistości 

wizualnej nie jest niczym nowym i idzie ono w parze z zastąpieniem in-

telektualnego modelu człowieka oczytanego człowiekiem opatrzonym.

VIDEO ART – ZEITGEIST WSPÓŁCZESNOŚCI
Reakcja na medializację otaczającej rzeczywistości splotła się z rozpoczętymi w latach 60-tych poszu-

kiwaniami demokratycznego medium artystycznego, a więc takiego, którego użytkownikiem mógłby 

stać się każdy i które zapewniałoby dostęp do maksymalnie dużego grona odbiorców. Wybór padł na 

video. Wypuszczona na rynek w połowie lat 60-tych edycja Sony Portpak, kieszonkowej kamery z opcją 

symultanicznego nagrania dźwięku, pociągnęła za sobą eksperymentalne działania Vito Accioneiego 

czy Joan Jonas. Zgodnie z wyznaniem Davida Rossa, dyrektora Whitney Art Museum, zainteresowanie 

rynku nowym medium było… zerowe. Aukcyjny i instytucjonalny obieg sztuki potrzebował dużo więcej 

czasu, aby zacząć postrzegać zjawisko video artu jako element swojej struktury.

Czy da się kolekcjono-
wać sztukę video? Agata Wieczorek

Pierre Huyghe Untitled (Human Mask), 2014, Film, color, sound, dzięki uprzejmości: Marian Goodman Gallery, New York; 
Hauser & Wirth, London; Esther Schipper, Berlin; and Anna Lena Films, Paris. © Pierre Huyghe, źrodło: materiały prasowe 
Contemporary Copenhagen

Video art, którego pierwsze przykłady pojawiały się sporadycznie w galeriach sztuki w la-

tach 70-tych, obecnie wchodzi w skład stuki cyfrowej. Wyłączni kolekcjonerzy tej dyscypliny twórczości 

wizualnej stanowią dziś około 10% kolekcjonerów sztuki w globalnym rozrachunku. Sama dziedzina 

video artu sprawia wrażenie wyzwania dla kolekcjonerów. Pomimo że artystyczna formuła obrazu ru-

chomego liczy sobie już ponad pół dekady, niematerialność video artu wciąż zdaje się kłócić się z ma-

terialnością sztuki, którą w aspekcie rynku przywykliśmy pojmować w kontekście obiektu, zamkniętej 

w formie i wyrażającej się swoją materialnością formule. Tym samym video art prowokuje pytanie, w co 

właściwie inwestujemy kupując sztukę?

Poza uniwersalnymi pytaniami dotyczącymi wartości sztuki jako takiej, dla wielu video art 

stanowi współczesny Zeitgeist. Idea video, napięcia, które ze sobą niesie, jego faktura wizualna, dy-

namika wynikająca z ruchu i z montażu oraz obecność w kontekście społecznym i socjologicznym, 

powodują, że ta dyscyplina twórczości wizualnej stanowi doskonały środek wyrazu współczesności. 

Pamela i Richard Kramlich to jedni z pierwszych kolekcjonerów sztuki video i agitatorzy tej dziedziny 

twórczości. Od lat 80-tych kolekcja Kramlichów rozrosła się do ponad 60 video instalacji, wypełniają-

cych wnętrze ich domu w stylu Tudorów w San Francisco barwną i dynamiczną scenografią obrazów. 

“It’s become a second language to an entire new generation of artists” („Wideo stało się drugim języ-

kiem, którym posługuje się nowa generacja artystów”) – przyznaje Pamela Kramlich podczas wywiadu 

Bill Viola Surrender, 2001, Color video diptych on flat panel displays , Perform
ers: John Fleck, 

W
eba G

arretson zdjęcie: Kira Perov, dzięki uprzejm
ości Bill Viola Studio

Bill Viola Man Searching for Immortality/Woman Searching for Eternity, 2013, Video installation, Performers: Luis Accinelli, 
Penelope Safranek, zdjęcie: Kira Perov, dzięki uprzejmości Bill Viola Studio

http://rynekisztuka.pl


78 | Raport Rynek Sztuki 2017 www.rynekisztuka.pl | 79

FORMUŁA KOLEKCJI VIDEO ARTU 
Ideę czasowości utworu video dobitnie i wyczerpująco analizuje nagrodzona Złotym Lwem na Bien-

nale w Wenecji w 2011 roku praca „The Clock” Christiana Marclaya. Monumentalne dzieło trwa w nie-

skończoność zapętloną 24-godzinna sekwencją. „The Clock” to fantastycznie zmontowany z dużą dozą 

poczucia humoru kolaż video. Sceny sprawdzania i odliczania czasu, spojrzenia na zegarki, ujęcia ru-

chu wskazówek wyjęte z setek filmów fabularnych ułożone są chronologicznie. Kolaż oglądany jest 

w czasie rzeczywistym, o którego upływie jesteśmy uświadamiani z minuty na minutę. Dzieło, które 

hipnotyzuje, a które może równie dobrze zastąpić designerski zegar, wręcz chce się posiadać. Jednak 

jaki jest format fantastycznego video? Jak je oglądać? Czy jest dedykowany, jak w miejscu swojej tego-

rocznej ekspozycji w Contemporary Copenhagen, kinowemu ekranowi, czy może zostać sprowadzony 

do domowego formatu monitora TV? Projekt FRAMED, który w ramach Kickstarter uzyskał ponad pół 

miliona dolarów na swój rozwój proponuje ujęcie video w ramy obrazu w klasycznym jego rozumieniu, 

zgodnie z XIX-wieczną ideą oprawienia, formatu, roli i miejsca. Szlachetne i minimalistyczne drewniane 

ramy bezpiecznie okalają ekrany LED i dyskretnie obejmują włączniki monitora. Realizacja może zostać 

nazwana obrazem i zawieszona na ścianie, z tą różnicą, że jej powierzchnia będzie emitować światło 

i ukazywać video, nie statyczną powierzchnię malarską czy fotograficzną. 

Video art to częstokroć nie tylko obraz i próby ujęcia go w praktyczne skądinąd ramy obrazu 

malarskiego skazane są na niepowodzenie. Zakup prac Billa Violi czy Bruce’a Naumana oznacza naby-

cie zestawów wyświetlaczy i aparatury technicznej. Formuła prac Juliana Rosefeldta, Stana Douglasa, 

Douga Aitkena czy Isaaca Juliena, którzy choć działają w obrębie pojedynczych, zamkniętych kadrów, 

tracą czytelność i wyraz w małym formacie lub we wzajemnej separacji. Twórczość wymienionych ar-

tystów prowadzi do narodzin nowej formuły galeryjnej: Cinema exhibition. Sytuacja komplikuje się 

jeszcze bardziej w przypadku takich artystów, jak jeden z pierwszych, genialnych twórców video artu, 

Bill Lindberg. Obraz w jego dziełach stanowi integralną część fascynujących aranżacji i nie sposób 

zmodyfikować metody jego wyświetlania ani odseparować go od scenografii instalacji.

dla Artnet i trudno zaprzeczyć jej zdaniu. Wszystko, co określa angielski termin lense based media 

silnie oddziałuje na współczesnych twórców, także tych posługujących się klasycznym medium takim, 

jak malarstwo i rzeźba, którzy częstokroć cytują lub nawiązują do obrazu ruchomego. Isabelle i Jean-

-Conrad Lemaître, para francuskich kolekcjonerów video artu, którzy rozpoczęli swoja aktywność od 

fascynacji frapującymi filmami Gillian Wearing, określa swoje zbiory jako próbę refleksji nad naszym 

miejscem w czasie („We want our collection to reflect our place in time” – „Chcemy, aby nasza kolekcja 

oddawała nasze miejsce we współczesności”). Jest to wszak stanowisko bliskie Krmalichom i wiążące 

video art z czasem teraźniejszym.

Bruce Neuman Green Light Corridor, źródło: materiały 
prasowe Contemporary Copenhagen, wystawa Bruca 
Neumana w dniach: 25.08.2016–05.03.2017

Christian Marclay The Clock, źrodło: materiały 
prasowe Contemporary Copenhagen. Wystawa 
w dniach 01.06.2017–03.09.2017

Bill Viola The G
reeting, 1995, Video/sound installation, Perform

ers: 
Angela Black, Suzanne Peters, Bonnie Snyder zdjęcie: Kira Perov, dzięki 
uprzejm

ości Bill Viola Studio

Bill Viola The D
ream

ers, 2013 (detail), Video/sound installation, Perform
ers: 

M
adison Corn, zdjęcie: Kira Perov, dzięki uprzejm

ości Bill Viola Studio
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NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY, JAK GO FILMUJĄ 
– ANALOGIE RYNKU VIDEO ART I SZTUKI KLASYCZNEJ
„Video art is collectable, but it needs a lot of effort, and not just financial effort. Time-based media has 

to be installed. Paintings or sculptures are easy to handle. Installing a two, three, four, five-channel 

installation involves much more work” („Kolekcjonowanie sztuki video jest możliwe, niemniej wymaga 

sporo zaangażowania, i to nie tylko finansowego. Trwające w czasie media muszą zostać ujęte w ramy 

wyświetlającej je instalacji. Malarstwo czy rzeźba są względnie łatwe w obejściu, podczas gdy mon-

taż dwu-, trzy-, czterokanałowej instalacji wymaga dużo więcej pracy”). Wypowiedź Julii Stoschek dla 

Apollo Magazine z października 2016 roku porusza kilka fundamentalnych aspektów kolekcjonowania 

sztuki video. Stoschek, która nie sprawdziła się jako art dealer (jej galeria ogłosiła upadłość zaledwie 

po trzech miesiącach), znakomicie spełnia rolę kolekcjonerki video artu. Bogaty zbiór Stoschek moż-

na było obejrzeć w imponującym otoczeniu Leipziger Strasse w Berlinie w trakcie wystawy „Welt am 

Draft”, w której skład wchodziły prace Jona Rafmana, Iana Chenga, Eda Atkinsa czy Wu Tsanga. 

Ponadto sztuka cyfrowa należy do sztuki reprodukcyjnej: angażując procesy cyfrowe może 

być ona produkowana masowo. Uzależnienie wartości dzieła od jego unikatowości dyskredytuje sztu-

kę cyfrową, sytuując ją względem swojej wartości jako podrzędną wobec malarstwa, unikatowej rzeźby 

czy monotypii i stawiając w problematycznej pozycji w ramach dyskursu o oryginalności. Najprostszym 

i najczęściej  spotykanym sposobem utrzymania wartości rynkowej video artu jest limitowanie edycji 

w sposób, do jakiego przyzwyczaiła nabywców grafika warsztatowa czy fotografia. Analogicznie do 

zakresu nakładu, ilość kopii danego video wpływa na cenę dzieła. Podczas gdy XVII-wieczny nabywca 

sztychu uzyskiwał jako dowód ograniczonej ilości kopii fragment matrycy (podzielonej na części o ilo-

ści równej wykonanym kopiom), nabywający video uzyskuje certyfikat oryginalności wskazujący ilość 

dostępnych egzemplarzy. 

Bill Viola The Space Between the Teeth, 1976, From Four Songs, Videotape collection, zdjęcie: 
Kira Perov, dzięki uprzejmości Bill Viola Studio

Bill Viola Inverted Birth, 2014, Video/sound installation, Perform
er: N

orm
an Scott, zdjęcie: 

Kira Perov, dzięki uprzejm
ości Bill Viola Studio

Bruce Neuman Hanging Carousel, źródło: materiały prasowe Contemporary Copenhagen, 
wystawa Bruca Neumana w dniach: 25.08.2016–05.03.2017

Bruce Neuman Art Make-Up, źródło: materiały prasowe Contemporary Copenhagen, 
wystawa Bruca Neumana w dniach: 25.08.2016–05.03.2017
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Formaty ekspozycji jak Cinema Exhibition czy video-instalacje mogą zostać uznane za wy-

zwanie kolekcjonerskie. Format projekcji może wymagać przestrzeni po-

trzebnej dla ekspozycji dużej rzeźby, jednak to nie przestrzeń najczęściej 

zniechęca potencjalnych nabywców. Zaplecze techniczne wymaga nie 

tyle inwestycji (niejednokrotnie nie tak dużej, jak mogłoby się wydawać), 

co konserwacji i uwagi. Zakupując prace medialną należy liczyć się z roz-

wojem interface’u, monitorów, czytników i dekoderów oraz dbać o zakup 

video w formacie, który może w przyszłości zostać zmodyfikowany do in-

nego formatu pliku. Należy mieć na uwadze starzenie się sprzętu i nośni-

ków, prowadzących do utraty informacji w plikach. Co więcej, nie wszyscy 

twórcy zgadzają się na trwałość swoich prac, akceptując powolną dezin-

tegrację materiału filmowego (który, uległszy zniszczeniu, może stać się 

materiałem kolejnego dzieła, jak „Decasia” Billa Morrisona z 2002 roku). 

Inni decydują się na podział edycji swoich video na serie od trzech do ośmiu wysoko wycenionych DVD 

(ceny zwyczajowo sięgają kilku do kilkunastu tysięcy dolarów) i liczniejsze edycje tańszych taśm VHS 

(zwyczajowo kilkaset dolarów). Instalacje najbardziej znanych twórców, jak Bill Viola, nabywane wraz 

z nośnikami wizualnymi, osiągają ceny równe kilkuset tysiącom dolarów.

W przeciągu ostatniej dekady video art pojawiał się na naj-

większych aukcjach sztuki. Telewizyjna rzeźba Nam June Paika z 1990 

roku została sprzedana w hongkońskiej filii Christie’s za rekordową sumę 

275 tys. dolarów w 2006 roku. Monumentalna instalacja „Electric Earth” 

z 1999 roku autorstwa Douga Aitkena wylicytowana została dwa lata 

wcześniej na aukcji Phillips, de Pury & Co. za kwotę 114 tys. dolarów. 

Można spodziewać się, że sztuka video, podobnie jak fotografia, będzie 

zmierzać w kierunku konglomeratu, metody opracowywania obrazu 

i elementu instalacji. Można spodziewać się rosnącego nią zainteresowa-

nia ze względu na popularność tematu związku sztuki z techniką i nauką. 

Trend ten widoczny jest nie tylko w video, ale także w fotografii i sztuce 

mediów. A warto go śledzić, co potwierdzają słowa Jean-Conrada Lemaître’a w rozmowie z kuratorem 

Centro del Arte y Creaction Industral, Benjaminem Weilem: „As an art collector, one of your main prio-

rity should be keeping up with the art market and investing wisely. Digital art is the latest trend and has 

been for quite a while and that is exactly why you, as an emerging art collector, should be exploring this 

fascinating area of technology and creativity” („Jako kolekcjoner sztuki, twoim priorytetem powinno 

być nadążanie za rynkiem sztuki i mądre inwestowanie. Sztuka cyfrowa to najświeższy trend, który 

Bill Viola The Veiling, 1995, Video/sound installation, Performers: Lora Stone,
Gary Murphy, zdjęcie: Roman Mensing, dzięki uprzejmości Bill Viola Studio

już od jakiegoś czasu utrzymuje się na rynku 

I dlatego właśnie jako początkujący kolekcjoner 

powinieneś badać ten fascynujący obszar spo-

tkania technologii i kreatywności”). ❖

Bill Viola Catherine's Room, 2001, Color video polyptych on five flat panel displays , 
Performer: Weba Garetson, zdjęcie: Kira Perov, dzięki uprzejmości Bill Viola Studio

Bruce Neuman Good Boy, Bad Boy,1982, źródło: materiały prasowe Contemporary Copenhagen, 
wystawa Bruca Neumana w dniach: 25.08.2016–05.03.2017

http://rynekisztuka.pl
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