KUNSTMARKT

KUNSTMARKT
in PERSPECTIEF
De kunstmarkt bestaat eigenlijk uit allerlei deelmarkten met verschillende onderwerpen,
kopers, verkopers en opbrengsten. Om een goed beeld te krijgen van de laatste ontwikkelingen,
is het van belang de segmenten afzonderlijk te bekijken. We gebruiken daarvoor de verdeling
die de veilingen aanhouden. Tekst Jeannette ten Kate

D

e mondiale markt voor beeldende kunst (inclusief
digitale kunst) als geheel is in de eerste helft van
2021 ten opzichte van het jaar daarvoor over de hele
linie gegroeid. Volgens een onlangs verschenen
rapport van Artnet (het grootste internationale kunstmarktplatform) is er niet alleen sprake van een stijging in omzet van
140%, maar werd er ook 12% meer aan kunst uitgegeven dan
in dezelfde periode in 2019, toen de markt booming was en
covid-19 nog onbekend.
Deze toename is op meerdere manieren te verklaren. Om te
beginnen was er in de afgelopen jaren een groeiend tekort
in het aanbod binnen het hogere segment. Met name op de
veilingen werd steeds minder kwalitatief hoogstaand werk
aangeboden. Niet alleen omdat men tijdens een crisisperiode
pas zeldzaam werk zal verkopen als het noodzakelijk is, maar
ook omdat belangrijke collecties steeds vaker als onderpand
dienen voor leningen en om die reden ‘vast’ zitten. De vraag
naar topwerken bleef echter wel bestaan en nam in 2021 zelfs
exponentieel toe: lage rentes op de bank en angst voor inflatie
deden de interesse in bezit sterk groeien. Hierdoor zagen we
het vertrouwen in de kunstmarkt afgelopen jaar weer terugkeren, wat zijn weerslag heeft gehad op het aanbod.
Daar komt bij dat veilinghuizen afstand hebben gedaan van
hun pre-covid-systeem. Naast de fysieke veilingen worden online en hybride verkopen georganiseerd, waardoor er een veel
hogere verkoopfrequentie is dan voorheen. De toenemende
focus op andere collectables zoals sneakers, handtassen en
horloges, speelt daarbij ook zeker een rol.
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DE JONGSTE KUNST
Toch ontwikkelen de verschillende segmenten van de beeldende kunstmarkt zich elk op een andere manier. Zo is het
nieuwste genre, de ‘ultra hedendaagse kunst’ van kunstenaars
geboren na 1974, meteen het snelst groeiende segment. Hieronder vallen ook de cryptokunstenaars. Opvallend is dat de
twee hoogste opbrengsten binnen deze sectie, in de eerste
helft van 2021 zijn betaald voor non-fungible tokens (NFT’s):
namelijk 69 miljoen dollar voor Beeple’s JPG-collage Everydays
- The First 5000 Days en 17 miljoen dollar voor 9 Cryptopunks
van Larva Labs. Daarna volgen twee fysieke werken: Collector I
van Adrian Ghenie (1977) werd geveild voor 8,5 miljoen dollar;
een werk van Jonas Wood (1977) bracht ruim 6,5 miljoen dollar op. Hoe snel de groei is blijkt uit het feit dat de omzetten
nu al evenredig zijn met die van de markt voor oude meesters!
De ontwikkelingen binnen dit segment zijn voor een groot
gedeelte toe te schrijven aan een belangrijke groep nieuwe
kopers: de Millennials, ook wel Generatie Y genoemd (geboren
tussen ca. 1984-2001). Deze jonge, vermogende verzamelaars
geven meer en makkelijker geld uit aan kunst dan traditionelere kopers momenteel doen. Oprichter van onderzoeks- en
advieskantoor Arts Economics Dr. Clare McAndrew, schrijft in
haar Mid-Year Review 2021 - dat zij opstelde in opdracht van Art
Basel - dat ruim een derde van de Millennial-kunstkopers meer
dan 30% van hun geld in kunst heeft geïnvesteerd in de eerst
helft van 2021. Ter vergelijking: dit is 10% meer dan Generatie
X (geboren tussen ca.1965-1983) en meer dan het dubbele van
het bedrag van de ‘Boomers’ (geboren tussen 1946-1964). ››

> Jean Michel Basquiat,
In this Case,1983, acryl
en oliepastel op doek,
197,8x187,3 cm, geveild
bij Christie’s New York 11
mei 2021, lot 8 A. Gesigneerd en gedateerd op
achterzijde ”IN THIS CASE”
1983 Jean Michel Basquiat
© Christie’s
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Door de komst van
nieuwe groepen kopers
veranderen ook de regels
voor waardebepaling
gevoerd door Jean Michel Basquiat (1960-1988) met vijf werken in de top vijf, waarvan de duurste, In This Case (1983) werd
verkocht voor ruim 93,1 miljoen dollar.
Een opvallend feit is dat op de zesde plaats van hoogste opbrengsten van het afgelopen jaar een traditioneel realistisch
werk staat van de Chinese kunstenaar Chen Danqing. Dit werk
uit zijn Tibetaanse serie uit 1980 bracht op de veiling ruim 25
miljoen dollar op. Het werd in 2007 nog verkocht voor bijna 5
miljoen dollar.
In die exploderende, ultra-hedendaagse kunstmarkt spelen
ook de communities binnen de cryptowereld een belangrijke
rol: computergebruikers van over de hele wereld die kennis en
informatie met elkaar uitwisselen. Voor buitenstaanders is het
behoorlijk lastig om grip te krijgen op dit soort groepen: er is
vrijwel geen fysiek contact en de anonimiteit wordt nog eens
versterkt door de toepassing van pseudoniemen (gebruikersnamen) en avatars (gepersonaliseerde illustraties die een computergebruiker online representeren). Bovendien zijn deze jonge
kopers nog te kort actief om hen te kunnen doorgronden, en
verdelen zij hun aandacht ook nog eens onder verschillende
collectables als items uit computergames en baseball-kaarten.
In dit segment is dus vooral het gedrag van de kopers interessant. Het is nog volstrekt onvoorspelbaar waar het naar toe gaat
en wat de volgende trend zal zijn, maar zij die dat bepalen zullen
ook de decision makers van de toekomst zijn. Daarom is het goed
en leuk om deze ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

HEDENDAAGSE KUNST
De Post War and Contemporary art is het meest succesvolle
segment qua omzetten. In principe gaat het om kunst gemaakt in de eerste dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog en
contemporary refereert aan de periode na 1977. Deze termen
worden veelal in combinatie gebruikt omdat het vaak gaat om
kunstenaars die startten in de ene periode, maar belangrijk
werden in de volgende. Weliswaar markeren ze beide een andere tijdsgeest, maar die zijn ook weer met elkaar verbonden
en het werk spreekt veelal dezelfde groep kopers aan.
De lijst van hoogste opbrengsten wordt onverslaanbaar aan-
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worden, omdat ze ook steeds meer door alle genres heen kopen. In 2020 was een derde van de omzet van de grote veilinghuizen (Sotheby’s, Christie’s, Phillips) afkomstig van kopers uit
Azië. Zo staan ook op de lijst met hoogste veilingopbrengsten
van het voorjaar van 2021, Chu Teh-Chun (1920-2014) met iets
meer dan 29,5 miljoen dollar; en Zao Wou-Ki (1920-2013) met
circa 21 miljoen dollar.
In Impressionisme en Moderne kunst, van kunstenaars geboren tussen 1821 en 1910, was het gebrekkige kwalitatieve
aanbod in 2020 de grootste uitdaging. Vandaar dat hier de
hardste klappen vielen qua omzet. Als er dan wel iets werd
aangeboden ging het hard: zo werd Le Pont de Trinquetaille
(1988) van Vincent van Gogh verkocht voor 37,4 miljoen dollar, terwijl het al vier keer eerder was aangeboden en met de
laatste verkoop in 2004 voor 11,4 miljoen dollar niet als een
topwerk werd beschouwd.

< Larva Labs, 9 crypto
punks, geveild bij
Christie’s New York 11 mei
2021, lot 0011A, 9 Cryptopunks: 2, 532, 58, 30,
635, 602, 768, 603 and 757
non-fungible tokens van
elk: 24 x 24 pixels.
gemint op 23 juni 2017,
© Christie’s

WAT IS HET WAARD?

< Sandro Botticelli, Portrait
of a young man holding a
roundel, ca 1483, tempera
op paneel, 58,4x39,4cm,
geveild bij Sotheby’s New
York 28 januari 2021, lot
00015 © Sotheby’s

> Chen Danqing, Tibetan
Series - Shepherds, 1980,
olieverf op karton,
78,6×52,3cm © Poly
Auction Hong Kong

Deze waardestijging zou verklaard kunnen worden door wederom een nieuwe groep jonge kopers die zeer actief is. Deze
kunstliefhebbers zijn afkomstig uit Azië - voornamelijk uit
China, maar ook uit Taiwan en Zuid-Korea - en zij kopen snel
en veel, bij voorkeur online. In 2006 was al sprake van een Chinese trend op de wereldmarkt, maar toen ging het vooral om
een groep Chinese kunstenaars die in de jaren 90 politiek getinte kunst met een westerse uitstraling maakte. Dit werk werd
met name door collectioneurs en instituten van buiten China
gekocht. In de meer recente revival zijn het de (jonge) Chinezen zelf die in steeds belangrijker mate meespelen op de mondiale markt. Professionals in de kunstmarkt verwachten zelfs
dat zij binnenkort de meest invloedrijke verzamelaars zullen

Door de komst van nieuwe groepen kopers veranderen ook de
regels voor waardebepaling. De prijs van een werk wordt in principe bepaald door de meerwaarde die de naam van de kunstenaar toevoegt en wordt afgemeten aan zijn/haar duurste werk.
Binnen het oeuvre gaat het dan meestal om werk uit de periode
waarin de kunstenaar het meest relevant was voor de tijdsgeest
en de kunstgeschiedenis. Hoe verder weg van dat punt, hoe
minder een kunstwerk waard is. Los daarvan spelen bij kunst op
leeftijd ook de conditie en herkomst een belangrijke rol.
De huidige kopers meten het belang van een kunstwerk echter
vaak af aan de voorstelling of aan de afkomst en/of gender van
de kunstenaar, waarmee de oude taxatieregels overbodig worden. Dit principe zien we zelfs terug in de over het algemeen rustige, en niet aan hypes onderhevige segment van oude meesters, met kunstenaars geboren tussen 1250-1820. Deze markt
wordt van oudsher af geregeerd door een traditioneel en trouw
publiek. De prijzen liggen in verhouding lager dan de andere
segmenten - met uitzondering van de laatste uitschieter, Portret
van een jonge man (circa 1483) door Sandro Botticelli, dat begin
dit jaar werd verkocht voor ruim 92 miljoen dollar. Waarschijnlijk
is de geportretteerde Giovanni di Pierfrancesco de’Medici, broer
van de beroemde Lorenzo. Ter vergelijking: Botticelli’s een na
duurste schilderij werd verkocht voor 10,4 miljoen dollar - een
enorm verschil. Ook zien we in dit genre voor het eerst een toenemende invloed van de tijdgeest: zo is er een groeiende interesse voor vrouwelijke oude meesters en Europese schilderijen
met voorstellingen met mensen van kleur.

LIVE TE ZIEN
Dé plek waar de top van alle genres binnen de kunstmarkt in
real life te zien is, is TEFAF Maastricht/New York, de belangrijkste beurs ter wereld voor kunst en antiek. Voorzitter van
het bestuur Hidde van Seggelen legt uit hoe het systeem in
elkaar zit: het aanbod is verdeeld over drie segmenten, namelijk: Antiquaires, Pictura en Modern & Design, met ieder ››
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een eigen voorzitter. Binnen deze segmenten zijn er weer specialismes. Elk jaar worden deelnemende handelaren geselecteerd middels een streng selectieproces. Voorafgaand aan elke
beurs worden alle objecten gekeurd op echtheid, herkomst en
kwaliteit door zo’n 28 comités, die in totaal bestaan uit 190 onafhankelijke specialisten van over de hele wereld. Wat niet voldoet aan de eisen gaat achter slot en grendel en wordt pas na
de beurs vrijgegeven. Het grootste gedeelte van de beurs valt
onder het segment Antiquaires: de diversiteit in het aanbod in
dit segment is enorm en gaat van middeleeuwse harnassen,
Griekse vazen, zilver en juwelen, tot klokken, tapijten, oude
manuscripten en nog veel meer objecten van de hoogste kwaliteit. De sectie Pictura, waar oude meesters worden aangeboden zorgt nog altijd voor de meeste museale aankopen binnen de beurs, ook internationale kopers zijn hier zeer actief.
Inmiddels zien we ook verschuivingen. Van Seggelen legt

De uitdagingen die de
pandemie met zich
meebrengt, zijn groot voor
een internationale beurs
uit dat het aanbod zich op organische wijze aanpast aan de
vraag. De afdeling moderne, hedendaagse- en post warkunst heeft een enorme groei doorgemaakt in de afgelopen

< Zao Wou-Ki,
,
13.2.62, olieverf op doek,
129,5x161,5cm, geveild
bij Sotheby’s Hong Kong,
18 april 2021, lot 1021,
gesigneerd en gedateerd
in Chinees and Pinyin op
achterzijde © Sotheby’s
> Adrian Ghenie, The
Collector I, 2008, olieverf
op doek, 200x290cm,
geveild bij Christie’s Hong
Kong 24 mei 2021, lot 48,
gesigneerd en gedateerd
op achterzijde © Christie’s
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tien jaar. En ook het aantal deelnemers op de TEFAF dat zich
richt op modern design is in vijf jaar van acht naar twintig gestegen.
De vraag is of een beurs als deze ook de nieuwe kopersgroepen kan trekken. Van Seggelen, zelf afkomstig uit de hedendaagse kunst hoek, houdt zich daar wel mee bezig en volgt de
nieuwste trends op de voet. Online verkopen is voor een beurs
als TEFAF niet het meest voor de hand liggend, maar de huidige
eclectische manier van verzamelen - waarbij een hedendaagse
kunstkoper ook geïnteresseerd is in bijvoorbeeld een Romeinse
torso of Egyptisch beeld - zou dat wel kunnen bewerkstelligen.
De uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt,
zijn voor een internationale beurs groot. De TEFAF is afhankelijk van een mondiaal publiek; zowel in handelaren als kopers. Nog los van de vraag of de kwaliteit van het aanbod in
tijden van schaarste voldoende gewaarborgd kan worden,
bestaat de kwestie of men wil, dan wel kan reizen. De oplossing zou dan wel kunnen liggen in decentralisatie, want wat is
nu beter: kunst naar de koper te brengen, of juist andersom? ››

TEFAF Maastricht vindt plaats op 25 -30 juni 2022
TEFAF New York staat op de agenda voor 6 -10 mei 2022
www.tefaf.com

Jeannette ten Kate is kunstadviseur op de mondiale kunstmarkt,
oprichter van The Art Connector en directeur van The Arts Club en The
International Arts Club. Na haar studie kunstgeschiedenis was zij elf jaar
werkzaam bij veilinghuizen Sotheby’s en Glerum Auctioneers. Sinds
twintig jaar is zij werkzaam bij haar eigen bedrijf. www.artconnector.nl
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