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Έρευνα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ

Αναπτύσσονται ραγδαία σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη. Πώς όμως επηρεάζουν την αγορά; 
Μια ματιά στο φαινόμενο των εμπορικών 
συναντήσεων σύγχρονης τέχνης

Στις φουάρ, οι έμποροι 
τέχνης βρήκαν 
ιδανικό έδαφος για να 
συνεργαστούν αλλά και 
να αναπαράγουν την 
ανταγωνιστική δυναμική 
του one room excitement 
που δημιουργούσαν 
οι δημοπρασίες, 
προσφέροντας σε 
περιορισμένο χρόνο 
πρόσβαση σε μεγάλο 
φάσμα επιλογών

ART FAIRS  

Το μέλλον  
τους ανήκει;

Τ
ρεις το 1969-70, πάνω από 260 το 
2017. Εντυπωσιακά τα νούμερα 
που καταγράφουν την εξάπλωση 
των εμπορικών συναντήσεων τέ-
χνης ανά τον κόσμο. Οι διοργα-
νώσεις που συγκεντρώνουν για 
4-5 μέρες κάτω από κοινή στέγη 
επαγγελματίες και φιλότεχνο κοι-

νό φαίνεται να αποκτούν ηγετικό ρόλο. Ποιοι είναι, 
λοιπόν, οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη ραγ-
δαία ανάπτυξη; Πώς επηρεάζουν την αγορά, από τους 
άμεσα εμπλεκόμενους με την εικαστική δημιουργία 
ως τις πόλεις που τις φιλοξενούν; 

Σε διαρκή ανοδική τροχιά εδώ και μια εικοσαετία, 
οι φουάρ αποτελούν αναμφισβήτητα την τάση των τε-
λευταίων χρόνων. Μέσα σε αυτό το σχήμα, οι έμποροι 
τέχνης βρήκαν ιδανικό έδαφος για να συνεργαστούν 
αλλά και να αναπαράγουν την ανταγωνιστική δυνα-
μική του one room excitement που δημιουργούσαν οι 
δημοπρασίες, προσφέροντας σε περιορισμένο χρόνο 
πρόσβαση σε ένα μεγάλο φάσμα επιλογών σε έργα 
τέχνης. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, ο 

επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει προ-
τάσεις από περισσότερες γκαλερί και δημιουργούς, 
ταυτόχρονα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για πολλούς – ει-
δικά νέους – συλλέκτες ο χρόνος είναι χρήμα! 

Όσα λένε οι αριθμοί
Από τα καθιερωμένα κέντρα της τέχνης, τη Νέα Υόρκη 
και το Λονδίνο, οι κουκκίδες στο χάρτη των εμπορι-
κών ραντεβού διαρκώς εξακτινώνονται σε ανερχό-
μενες αγορές (Βραζιλία, Ινδία, Ντουμπάι κ.ά.). Όσο 
εντείνεται η παγκοσμιοποίηση στο χώρο, τόσο αλλά-
ζει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται  οι αγο-
ραπωλησίες. Οι παραδοσιακές συναλλαγές μέσω των 
γκαλερί αποτελούν ακόμα το βασικό πυρήνα πωλή-
σεων για τους εμπόρους αγγίζοντας το 48% (2017). 
Ωστόσο, σύμφωνα με την αναφορά για την αγορά 
της τέχνης το 2018, που δημοσίευσαν η Art Basel 
και η UBS, οι πωλήσεις σε φουάρ το 2017 έφτασαν 
το 46%. Δηλαδή κατά 5% περισσότερο από το 2016.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, παρόλο που το ποσο-
στό πωλήσεων σε περιφερειακές φουάρ παρέμεινε 
σταθερό χρόνο με το χρόνο, στις μεγάλου διαμετρή-

Το περίπτερο των γκαλερί Kalfayan στην Art Brussels 2018. Φωτό: Philippe de Gobert
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Έχει ενδιαφέρον η εμπειρία που καταθέτουν γκαλερίστες 
στην αναφορά για την αγορά της τέχνης 2018 (Art 
Basel / UBS). Πέρα από τις εμπορικές συνεργασίες 

που εξασφαλίζουν σε μια φουάρ, μπορούν να 
πραγματοποιήσουν ακόμα και υπερδιπλάσιες πωλήσεις 

από επαφές που ξεκίνησαν κατά τη διάρκειά τους

ματος διοργανώσεις αυξήθηκε την τελευταία δεκαε-
τία από 5% ως και 30%. Οι πωλήσεις του 2017 άγγιξαν 
τα $15,5 δις, σημειώνοντας ετήσια άνοδο της τάξης 
του 17%! Αντίστοιχα, βεβαίως, τον ανήφορο κατά 15% 
πήραν και τα κόστη συμμετοχής για τις γκαλερί, από 
$4 δις το 2016 στα $4,6 δις το 2017. 

Δικτύωση με πολλαπλούς  
αποδέκτες
Στα θετικά των φουάρ θα προσμετρούσαμε και το 
ότι έχουν δημιουργήσει νέους αγοραστές, πωλητές 
και μεσάζοντες. Συχνότατα αποτελούν μια εξελικτι-
κή πλατφόρμα για μελλοντική εμπορική συνεργα-
σία καθώς, πέρα από τις πωλήσεις που γίνονται κατά 
τη διάρκειά τους, δεν είναι λίγες οι συμφωνίες που 
κλείνονται μετά το τέλος τους. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα οι αγορές για λογαριασμό μουσείων, οι οποί-
ες συνήθως χρειάζονται μήνες για να ολοκληρωθούν, 
καθώς η απόφαση περνάει από αρμόδιες επιτροπές. 

Έχει ενδιαφέρον η εμπειρία που καταθέτουν γκα-
λερίστες στην προαναφερθείσα έρευνα των Art Basel 
και UBS. Πέρα από τις εμπορικές συνεργασίες που 
εξασφαλίζουν σε μια φουάρ, μπορούν να πραγματο-
ποιήσουν ακόμα και υπερδιπλάσιες πωλήσεις από 
επαφές που ξεκίνησαν κατά τη διάρκειά τους. Και 
αυτό γιατί απλά αποκτούν πρόσβαση σε νέους συλ-
λέκτες, οι οποίοι στην πορεία θα περάσουν και από 
τις γκαλερί. 

Κερδισμένες, όμως, μπορούν να βγουν και οι πό-
λεις που φιλοξενούν μια διοργάνωση με δυναμική 
και στοχευμένο προγραμματισμό. Ενδεικτική είναι 
η περίπτωση της Art Basel που έβαλε στον παγκό-
σμιο χάρτη της τέχνης μια αποστειρωμένη επαρχιακή 
πόλη της Ελβετίας, δημιουργώντας πολιτιστικό αλλά 
και τουριστικό momentum. Κάθε Ιούνιο, η Βασιλεία 
μεταμορφώνεται: τα μουσεία της φιλοξενούν πρωτο-
κλασάτες εκθέσεις, στα καφέ της θα ακούσεις συζη-
τήσεις σε κάθε γλώσσα του κόσμου, ενώ η δικτύωση 
συνεχίζεται στα λαμπρά dinner parties των μεγάλων 
γκαλερί, των οίκων δημοπρασιών και των χορηγών. 

Ίσες ευκαιρίες για όλους; 
Στις φουαρ δεν είναι μόνο τα έργα τέχνης ακριβά. Το 
κόστος συμμετοχής (ενοικίαση περιπτέρου, ασφάλι-
ση έργων, συσκευασία και μεταφορά, διαμονή κ.λπ.) 
μπορεί να μην αποτελεί πρόβλημα για τους high-end 
παίκτες. Γκαλερί όπως οι Gagosian, Hauser & Wirth, 
David Zwirner κ.ά. ξέρουν πως θα κάνουν απόσβεση 
μέσω των πωλήσεων κατά τη διάρκειά τους. Οι με-
σαίου μεγέθους γκαλερί, πάλι, προσπαθούν να δίνουν 
το παρών στα κορυφαία ραντεβού του κλάδου. Τι γί-
νεται, όμως, με τις μικρότερες και λιγότερο γνωστές 
αίθουσες τέχνης που αν δεν καταφέρουν να εξασφα-
λίσουν ικανές πωλήσεις, αυτό μπορεί να αποβεί κα-
ταστροφικό για την πορεία τους; 

Οι μικρές γκαλερί που παρουσιάζουν ανερχόμε-
νους καλλιτέχνες έχουν και μικρά περιθώρια κέρ-
δους. Μία μεγάλη γκαλερί μπορεί να πουλήσει ένα 
έργο για $1 εκατομμύριο και να έχει κέρδος χωρίς 
να χρειαστεί να πουλήσει άλλο και μία μικρή που το 
ακριβότερο έργο της κοστίζει $10.000 να κάνει sold 
out το booth της και ίσα που να βγάλει τα έξοδά της. 

Στα αρνητικά δεν μπορούμε να μην επισημάνου-
με το ότι οι συλλέκτες δεν ενδιαφέρονται πλέον να 
αφιερώνουν πολύ χρόνο σε επισκέψεις σε αίθουσες 
τέχνης, διάσπαρτες στην πόλη, αλλά προτιμούν να 
έχουν τα πάντα συγκεντρωμένα σε ένα μέρος. Σύμ-
φωνα με τα ευρήματα έρευνας του Forbes τον Απρίλιο 
του 2016, στο Λονδίνο αλλά και στην Αυστραλία, στο 
Σικάγο και στο Σαν Φρανσίσκο τα τελευταία χρόνια 
κλείνουν ή πωλούνται γκαλερί λόγω μειωμένων πω-
λήσεων, υψηλών ενοικίων και κόστους συμμετοχής 
σε φουάρ. Η πλειοψηφία των νέων συλλεκτών θεω-
ρεί μη-παραγωγικό το να αγοράζει από τις γκαλερί 
και συνεπώς στρέφεται προς τις φουάρ. 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι φουάρ βλάπτουν τους  
ανερχόμενους καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από 
μικρότερες γκαλερί. Αυτό είναι εν μέρει μόνο αλή-

θεια. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχουν ειδι-
κά παράλληλα προγράμματα για την προώθηση νέων 
δημιουργών και χώρων, όπως το Statements της Art 
Basel, το Frame και το Focus της Frieze ή το  Armory 
Presents, εκθέσεις με εμπορικό χαρακτήρα σε μεγά-
λες μητροπόλεις με χαμηλό κόστος συμμετοχής όπως 
η Independent (Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες) και μη-κερ-
δοσκοπικοί οργανισμοί όπως η NADA (Νέα Υόρκη, 
Μαϊάμι), αλλά και νεοσύστατες εναλλακτικές πλατ-
φόρμες συνεργασιών όπως η καινοτόμα CONDO. 

Φουάρ και νέες πρακτικές
Μελετώντας προσεκτικά τα στατιστικά, φαίνεται πως 
οι φουάρ έχουν πραγματικά αναμορφώσει την αγορά 
της τέχνης κι έχουν γίνει τα βασικά κανάλια πωλήσε-
ων των γκαλερί. Το 89% των ιδιοκτητών γκαλερί πι-
στεύει ότι οι πωλήσεις μέσω φουάρ θα παραμείνουν 
σταθερές ή θα αυξηθούν περαιτέρω στα επόμενα 5 
χρόνια. Ακόμα και όταν χάνουν χρήματα, επιμένουν 

ότι η συμμετοχή τους αξίζει ως επένδυση για το μέλ-
λον και τη φήμη τους.

Οι γκαλερί, όμως, ανέκαθεν έβρισκαν νέους τρό-
πους επιβίωσης. Για παράδειγμα, η CONDO – ένα…
Airbnb της τέχνης – που ξεκίνησε στο Λονδίνο το 
2016  και, η οποία αλλάζοντας πόλη σε κάθε διοργά-
νωση (Νέα Υόρκη, Πόλη του Μεξικού, Σάο Πάολο... 
και προσεχώς Σαγκάη), καλεί τοπικές αίθουσες τέ-
χνης να προσκαλέσουν, χωρίς ενοίκιο ή προμήθεια, 
γκαλερί από όλο τον κόσμο, στις οποίες ή θα παρα-
χωρήσουν χώρο για να παρουσιάσουν καλλιτέχνες 
τους ή θα επιμεληθούν μαζί τους μία έκθεση. Ενισχύ-
ουν, με αυτό το τρόπο, την ανταλλαγή ιδεών, τάσε-
ων αλλά και συλλεκτών, πιάνοντας τον παλμό και τις 
ανάγκες της εποχής μας. Και όταν προστίθενται στο 
σχήμα σημαντικές γκαλερί, όπως η Sadie Coles και ο 
Johann Konig, επιβεβαιώνεται ότι είμαστε στην αρ-
χή μιας νέας αναζωογονητικής τάσης... Ποιο μοντέλο 
τελικά θα υπερισχύσει στο άμεσο μέλλον;
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