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ПРА ВІ ЛА ТРОХ D
Рас ста ноў ка сіл і ўза е ма су вя зі 

гуль цоў арт-рын ку моц на змя ні лі-

ся за апош ні час. Ланд шафт ства-

ра юць перш за ўсё пра фе сій ныя 

гуль цы: му зеі, аў кцы ён ныя да мы, 

га ле рэі, пры ват ныя ды ле ры. Пры 

гэ тым у апош нія два-тры дзе ся-

ці год дзі сі ту а цыя кар ды наль на 

змя ні ла ся. Да 1980-х аб са лют най 

да мі нан тай ін дуст рыі бы лі га ле рэі 

і ды ле ры, а аў кцы ё ны вы гля да лі 

гэт кі мі «пад чар ка мі». Яны не каль-

кі ста год дзяў зма га лі ся за мес ца 

пад сон цам. Тра ды цый на ў па го ні 

за пер ша клас ным та ва рам аў кцы-

ён ныя да мы шмат у чым аба пі ра-

юц ца на фор му лу трох D — death, 

dіvorce, debt (смерць, раз вод, 

даў гі) — і та му са мым уваж лі вым 

чы нам со чаць за нек ра ло га мі і 

свец кай хро ні кай. Ад па вед на гэ-

тая спра ва доў гі час лі чы ла ся за-

ня ткам, у якім эле гант на га, мяк ка 

ка жу чы, зу сім ня шмат. Ін шая спра-

ва з га ле рэй ным біз не сам. Га ле рэі 

пай шлі ад па ла ца вых «ка бі не таў», 

на поў не ных тво ра мі мас тац тва, і 

атры ма лі ў спад чы ну іх вы са ка род-

ны імідж.

Аў кцы ё ны зда бы лі ва гу спяр ша 

дзя ку ю чы па тан нен ню дру ку (аб'-

явы, а паз ней ка та ло гі — аб па-

дзеі да вед ва ец ца больш лю дзей), 

за тым — вы на ход ніц тву тэ ле фо-

на (удзель ні чаць у тар гах ста ла 

маг чы ма кан фі дэн цы яль на і зда-

лёк). Сур' ёз ны пра рыў ад быў ся ў 

1970-х — аў кцы ён ны дом Chrіstіe's 

(а паз ней і Sotheby's) ад кры вае 

пуб ліч ны до ступ да вы ні каў тар-

гоў. Гэ та змя ні ла ўсё — да ныя аб 

про да жах ляг лі ў асно ву но вай сіс-

тэ мы арт-рын ку. «Кошт ма ла тка» 

стаў свай го ро ду пунк там ад лі ку: 

на коль кі б уплы во вы мі ні бы лі ды-

лер або га ле рэя, вы ні кі тар гоў не 

пад ра біць, і ме на ві та яны ця пер 

вы зна ча юць цэ на ўтва рэн не. Арт-

ры нак, гіс та рыч на вель мі за кры ты, 

ін тра верт ны, на быў гла баль ную 

праз рыс тасць.

З МА ЛА ТКА
Аб' ёмы про да жаў аў кцы ё наў і 

га ле рэй на су свет ным арт-рын ку 

су па стаў ныя (у пры ват ні каў толь-

кі не вя лі кая пе ра ва га), але ліч бы 

не ад каз ва юць на пы тан не на конт 

та го, хто вы зна чае пра ві лы гуль-

ні. А тут га лоў ныя аў кцы ё ны. Што 

да ты чыц ца вы раў ноў ван ня до ляў 

рын ку, то аў кцы ён на му сег мен ту 

да па мог тэх ніч ны пра грэс — з'яў-

лен не ў 2000-х ан лайн-транс ля цый 

да зво лі ла пад клю чац ца да тар гоў 

з лю бо га пунк та све ту. Гэ та ўжо 

ін шы маш таб і чар го вая рэ ва лю-

цыя: за ста ю чы ся кан сер ва тыў ны-

мі па сут нас ці, аў кцы ён ныя да мы 

ста лі аб са лют ны мі аў та ры тэ та мі і 

лі да ра мі рын ку. Ця пер яны «за каз-

ва юць му зы ку», і па між імі і ас тат-

ні мі гуль ца мі склад ва ец ца да во лі 

ці ка вае ўза е ма дзе ян не. Вя лі кія 

тар гі вы зна ча юць жыц цё вы рытм 

усёй су поль нас ці: не толь кі га ле-

рэі, але і му зеі да гэ та га мо ман-

ту рых ту юць вы стаў кі і пра ек ты ў 

раз лі ку на пры ток аў ды то рыі за 

кошт ка лек цы я не раў і іх «са тэ лі-

таў». У га ле рэй, зрэш ты, ёсць свой 

ко зыр — арт-кір ма шы. У год іх па 

ўсім све це пра хо дзіць ка ля паў сот-

ні. У ад каз аў кцы ё ны па шы ра юць 

геа гра фію і пад час кір ма шоў ча-

ста пра водзяць тэ ма тыч ныя тар гі 

ў тым жа го ра дзе.

Пра сла ву тая кан ку рэн цыя га ле-

рэй і аў кцы ё наў, не ка лі са праў ды 

вель мі вост рая, — гіс то рыя на сам-

рэч не ад на знач ная. Га ле рыс ты і 

ды ле ры ўваж лі ва со чаць за тар-

га мі і ня рэд ка са мі ста но вяц ца іх 

удзель ні ка мі: на аў кцы ё нах, асаб-

лі ва не вя лі кіх, пра він цый ных, час-

та вы стаў ля юц ца ўні каль ныя прад-

ме ты, якія мож на ку піць па вель мі 

вы гад най ца не, а по тым пе ра пра-

даць у ся бе ў га ле рэі. Та кіх сха ва-

ных пра цэ саў на рын ку мас тац тва 

і ка лек цы я на ван ня да во лі шмат. 

Ці ка вая тэн дэн цыя апош-

ня га ча су — гэт кая ды фу-

зія аў кцы ён на-га ле рэй ных 

фор маў дзей нас ці. Га ле рэі 

ў спро бе ўма ца ваць свае 

па зі цыі па чы на юць пра во-

дзіць улас ныя аў кцы ё ны, 

ча го ра ней ні ко лі не бы ло.

Аў кцы ён ныя да мы, у 

сваю чар гу, ад кры ва юць га-

ле рэй ныя пра сто ры (узяць 

той жа Sotheby's з яго S2 

або кі тай скі Poly Auctіon і 

яго Poly Gallery Hong Kong). 

Так зруч ней шу каць но вых 

су час ных мас та коў і вы во-

дзіць іх на ры нак. Фар мат 

пры ват ных про да жаў, пер-

ша па чат ко ва аб са лют на га-

ле рэй ны, аў кцы ён ныя да мы 

так са ма ін тэн сіў на асвой ва-

юць. Сло вам, і тыя, і ін шыя 

пе ра адо ле лі псі ха ла гіч ны бар' ер, 

па сту по ва ад маў ля ю чы ся ад ідэй-

ных ад роз нен няў. Пе ра ме ны ад-

на знач на ідуць на ка рысць но ва му 

сін тэ тыч на му рын ку.

КОД ДА ВІН ЧЫ
Як па ве да міў пар тал ArtPrіce, 

адзін з най буй ней шых у све це, які 

зай ма ец ца збо рам аў кцы ён ных 

цэн і іх ана лі зам, ле тась ін дэкс 

Artprіce Global Prіce Іndex (зрэш-

ты, як і ў 2015 і 2016 га дах) ва гаў-

ся ка ля зна чэн ня ў 150 пунк таў, 

а гэ та азна чае, што 100 до ла раў, 

укла дзе ныя ўся рэд не ны твор мас-

тац тва ў сту дзе ні 1998 го да, пры-

нес лі б пры пе ра про да жы 150 до-

ла раў (на пі ках у 2008-м і 2012-м 

ін дэкс скла даў ка ля 220). Тым не 

менш, на дум ку экс пер таў пар та-

ла, вы ні кі мі ну ла га го да ад зна чы лі 

ўступ лен не арт-рын ку ў но вую фа-

зу. Па вод ле спра ва зда чы агенц тва 

Artprіce, ле тась ён на рэш це па чаў 

рас ці. Пас ля двух га доў па дзен-

няў (мі нус 10 пра цэн таў у 2015-м і 

мі нус 23 пра цэн ты ў 2016-м) рост 

про да жаў вы гля дае ўра жаль на. 

Пры чым рэ абі лі та цыя зда ры ла ся 

ад ра зу на не каль кіх «фран тах» — 

еў ра пей скім, аме ры кан скім і азі яц-

кім. Ка лі пер шая па ло ва мі ну ла га 

го да дэ ман стра ва ла мля вы рост, 

то дру гая — ак тыў нае ажыў лен не 

про да жаў. У пры ват нас ці, Кі тай — 

плюс 20 пра цэн таў, ЗША — плюс 

53, Вя лі ка бры та нія — да дат ко выя 

26 пра цэн таў, Фран цыя і Гер ма-

нія — плюс 48 і 18 пра цэн таў ад-

па вед на. Ле тась аба рот арт-рын ку 

склаў 63,7 міль яр да до ла раў. Гэ та 

толь кі ка лі мець на ўва зе ле галь ны 

бок. Аб' ёмы «шэ ра га» рын ку ўну-

шаль ныя. Па звест ках Newsweek, 

ган даль кра дзе ны мі тво ра мі і пад-

роб ка мі ў апош нія со рак га доў стаў 

трэ цім па да ход нас ці кры мі наль-

ным біз не сам, са сту па ю чы толь кі 

нар ко ты кам і зброі.

Су свет ныя аў кцы ён ныя да мы 

не маг лі на ра да вац ца по пы ту на 

роз ныя кі рун кі — ад га ланд скіх 

кла січ ных пей за жаў да су час на га 

аб страк цы я ніз му і пра да ва лі тво ры 

на сот ні міль ё наў до ла раў. У вы ні-

ку аб' ёмы су свет на га рын ку прад-

ме таў мас тац тва ле тась вы рас лі 

на 12 пра цэн таў, па ве дам ля ец ца 

ў су мес ным да сле да ван ні бан ка 

UBS і вы стаў кі Art Basel. Два по-

лю сы рын ку — Кі тай і ЗША — ака-

за лі ся ў раў на ва зе, з аў кцы ён ным 

аба ро там па $5 млрд. У снеж ні 

мі ну ла га го да кошт ра бо ты кі тай-

ска га мас та ка ўпер шы ню пе ра вы-

сіў $100 млн: цыкл з 12 пей за жаў 

Ці Бай шы сы шоў на тар гах пе кін-

ска га Poly Auctіon за $140 млн (ра-

ней шы рэ корд у $66 млн на ле жаў 

та му ж май стру).

Кар ці на Ле а нар да да Він чы 

Salvator Mundі («Збаў ца све ту», 

ка ля 1500 го да) пра да дзе на на 

нью-ёрк скіх тар гах пас ля ва ен ным 

і су час ным мас тац твам Chrіstіe's 

за не ве ра год ную су му 450 млн 

до ла раў. Гэ та са мая вя лі кая су-

ма, з ка лі-не будзь за пла ча ных за 

кар ці ну як на ад кры тых аў кцы ё-

нах, так і на пры ват ных про да жах. 

Тар гі за Ле а нар да, якія доў жы лі-

ся ка ля 20 хві лін, не ад на ра зо ва 

пе ра ры ва лі ся апла дыс мен та мі і 

сме хам у за ле — зда ва ла ся, што 

ўдзель ні кі аў кцы ё ну не ве раць у 

рэ аль насць та го, што ад бы ва ец-

ца. Ула даль ні кам па лат на стаў 

на след ны саудаў скі прынц Му ха-

мед бен Саль ман Аль Са уд, які 

вы ра шыў вы ста віць «Зба ві це ля» 

ў га ле рэі Луўр Абу-Да бі. Гэ ты му-

зей, які атры маў пра ва вы ка рыс-

тоў ваць брэнд Луў ра, ад крыў ся 

ў ста лі цы Аб' яд на ных Араб скіх 

Эмі ра таў.

Ка пі та лы ма нар хій Пер сід ска га 

за лі ва ін вес ту юц ца ця пер у мас-

тац тва. Як ад зна чыў фран цуз скі 

што тыд нё вы ча со піс Marіanne, гэ-

та спрэч ка за куль тур ны ўплыў, 

у якім дзяр жа вы і шмат на цы я-

наль ныя кар па ра цыі су ты ка юц ца 

на су свет ным уз роў ні. Што год ва 

ўсім све це ад кры ва ец ца пры клад-

на па 700 но вых му зе яў, кож ны з 

якіх, як ска заў адзін аме ры кан скі 

арт-ды лер, імк нец ца ча го б гэ та 

ні каш та ва ла на быць сваю «Мо-

ну Лі зу», каб хоць не як апраў даць 

улас нае іс на ван не.

«На шу пра фе сію змя няе ін тэр-

нэт, — лі чыць спе цы я ліст па ста-

рым жы ва пі се Марк Эн дэ вельд. 

— Мы пры сут ні ча ем пры са праўд-

най гла ба лі за цыі рын ку мас тац-

тва». Пра фе сі я на лы сек та ра пры-

вык лі да ма са ва га пры хо ду но-

вых па куп ні коў з кра ін За лі ва. Да 

2030 го да Са удаў ская Ара вія пла-

нуе ін вес та ваць $2 млрд у мас тац-

тва і куль ту ру. Луўр Абу-Да бі мае 

на мер што год вы дзя ляць на на-

быц цё тво раў мас тац тва €40 млн.

СТАЎ КІ РАС ТУЦЬ
Су свет ным лі да рам ся род 

аў кцы ён ных да моў з'яў ля ец-

ца Chrіstіe's, які на ганд ля ваў на 

$4,4 млрд. Sotheby's на дру гой па-

зі цыі з агуль най су май 3,4 міль яр-

да до ла раў. Да лей ідуць кі тай цы: 

Poly Auctіon — $1 млрд і Chіna 

Guardіan — $815 млн. На пя тым 

мес цы Phіllіps — $471 млн. У ін-

ды ві ду аль ным рэй тын гу Топ-500 

са мых пра да ва ных мас та коў су-

свет ных аў кцы ё наў — 231 еў ра-

пе ец, 162 азі я ты і 82 паў ноч на-

а ме ры кан скія аў та ры. А вось у 

Топ-10 не так — ча ты ры кі тай цы, 

тры еў ра пей цы і тры аме ры кан цы. 

І на огул у 2000 го дзе ў рэй тын-

гу Топ-500 быў уся го адзін кі та ец 

(Чжан Да цянь), а ў 2017-м іх ужо 

18 ча ла век.

Тэн дэн цыя рос ту пра цяг ва ец ца 

і сё ле та. Та му су свет ныя экс пер-

ты прад каз ва юць па ча так эпо хі 

ад ра джэн ня па спя хо вых про да жаў 

мас тац тва ўжо ў най блі жэй шай 

перс пек ты ве. Па вод ле мер ка ван-

ня экс пер таў пар та ла ArtPrіce, за 

два апош нія дзе ся ці год дзі ры нак 

мас тац тва змя ніў ся прын цы по вым 

чы нам. Аў кцы ён ны аба рот вы рас 

з $2,7 млрд да $14,9 млрд, кошт 

са мо га да ра го га тво ра мас тац-

тва — з $71,5 млн да $450,3 млн. 

За апош няе дзе ся ці год дзе ры нак 

мас тац тва вы рас на 212 пра цэн-

таў, па цвер дзіў шы сваю рэ пу та-

цыю ў якас ці ад на го з най больш 

пры ваб ных кі рун каў укла дан ня 

ін вес ты цый.

Пры гэ тым коль касць мас та-

коў, прад стаў ле ных на су свет ных 

тар гах, па вя лі чы ла ся кры-

ху больш чым у два ра зы, 

як і коль касць пра да дзе ных 

ло таў. А коль касць аў кцы-

ён ных да моў і аў кцы ё наў 

вы рас ла не больш чым на 

трэць. Усе гэ тыя ліч бы свед-

чаць аб тым, што да ра жэе 

кож ны кан крэт ны твор. І бу-

дзе да ра жэць на да лей — 

у агляд най перс пек ты ве, 

па прад ка зан нях экс пер таў 

ArtPrіce, ца на на асоб ны 

твор мас тац тва мо жа да-

сяг нуць ад на го міль яр да 

до ла раў! Та му фор му ла, ад-

пра ца ва ная пад час про да жу 

кар ці ны Бэнк сі (вя до ма, з ін-

шы мі спо са ба мі рэа лі за цыі), 

спат рэ біц ца і ў да лей шым. 

Стаў кі рас туць.

За хар БУ РАК.

Кар ці на «Дзяў чын ка з ша рам» бры тан ска га мас та ка Бэнк сі пас ля са ма зні шчэн ня на аў кцы ё не на-

бы ла ста тус арт-аб' ек та і атры ма ла но вую наз ву, па ве да міў тэ ле ка нал CNN са спа сыл кай на заяву 

аў кцы ён на га до ма Sotheby's. Ця пер твор на зы ва ец ца «Ка хан не ў смет ні цы». Ра бо та атры ма ла 

ідэн ты фі ка цый ны сер ты фі кат Бэнк сі, у да лей шым яна бу дзе вы стаў ляц ца ў ко шы ку для смец ця. 

Ула даль ні кам тво ра ста ла тая са мая па куп ні ца, якая на бы ла «Дзяў чын ку з ша рам» па вы ні ках тар-

гоў за 1,4 міль ё на до ла раў, па ве да міў аў кцы ён ны дом. Су за сна валь нік ар га ні за цыі of MyArtBroker 

арт-ды лер Джоўі Сі ер на зваў куп лю муд рым ра шэн нем. «У раз рэ за ным ста не кар ці на Бэнк сі ста ла 

част кай гіс то рыі. Па на шых пад лі ках, яе ца на вы рас ла мі ні мум на 50 пра цэн таў і да сяг ну ла двух 

міль ё наў фун таў», — пра ка мен та ваў экс перт. Та кім чы нам, дзя ку ю чы крэ а тыў на му хо ду, лі та раль на 

за не каль кі дзён твор мас тац тва знач на да даў у кош це. Як арт-ры нак ста но віц ца за ўваж най част-

кай гла баль на га ін вес ты цый на га пра цэ су?

ФОР МУ ЛА БЭНК СІФОР МУ ЛА БЭНК СІ
Ка лі кар ці на «па цяг не» на міль ярд до ла раў?Ка лі кар ці на «па цяг не» на міль ярд до ла раў?


