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Um investimento de US$ 100 em obras do artista em 2003 valorizou para US$ 314 em 2005. As 
obras de Andy Warhol, famoso por suas lâminas de latas de sopa e cifrões de dólar, estão sendo 
vendidas em leilões entre duas e quatro vezes as estimativas de preços.  
 
Diante do assombro dos colecionadores, os leiloeiros dizem que este boom poderia ser devido às 
gratificações cobradas pelos executivos dos bancos de investimentos. Um marchand anônimo 
europeu vendeu a peça "Dollar Sign" de Warhol por US$ 4,5 milhões em um leilão da Christie’s 
International em Londres neste mês. A mais alta estimativa de preços era de US$ 1,1 milhão.  
 
"Mao", de Warhol, foi parar nas mãos de um colecionador norte-americano por US$ 2,6 milhões 
em um leilão da Sotheby’s Holdings, superando em mais de duas vezes a sua mais alta avaliação.  
 
"Há a forte sensação de riqueza na comunidade financeira em todo o mundo", disse em entrevista 
Francis Outred, especialista em arte contemporânea da Sotheby’s. "Temos uma nova geração de 
compradores, entre 40 e 60 anos, que estão comprando ícones de sua juventude."  
 
As empresas de Wall Street pagarão aos executivos da cidade de Nova York o recorde de US$ 
21,5 bilhões em gratificações correspondentes a 2005, com uma alta média de 10%, totalizando 
US$ 125,5 bilhões, disse no mês passado o inspetor do Estado de Nova York, Alan Hevesi.  
 
Os empresários também estão comprando Warhol. Em maio, o multimilionário comerciante de 
jóias de Londres, Laurence Graff, pagou US$ 12,6 milhões pela serigrafia de Warhol "Liz" em um 
leilão da Sotheby’s em Nova York - mais que o dobro do preço de qualquer outro retrato de 
Warhol da atriz Elizabeth Taylor.  
 
Warhol, que faleceu em 1987, produzia imagens da cultura americana em seu famoso estúdio The 
Factory em Nova York. O artista utilizava com freqüência fotografias velhas para fazer lâminas de 
serigrafia coloridas com pintura sintética. Warhol é o artista mais negociado depois de Pablo 
Picasso, uma das figuras essenciais dos leilões de arte contemporânea. No ano passado, foram 
vendidos 660 lotes de Warhol avaliados em US$ 84 milhões em leilões, segundo o site da internet 
Artprice.com.  
 
Os gráficos de preços sugerem que as obras do artista pop poderiam estar se recuperando de 
uma crise. O gráfico de Warhol mostra que suas obras se depreciaram 26% em 2003 e 1% em 
2004, antes da recuperação de 35% em 2005. Ainda assim, um investimento de US$ 100 em 
obras deste artista teria valorizado para US$ 314 em dezembro de 2005, segundo dados do 
Artprice. O índice inclui desenhos, serigrafias, pinturas e fotografias do artista.  
 
Os ícones de Warhol foram se valorizando de novo gradualmente até chegarem às altas de preços 
mais recentes, segundo Pilar Ordovas, especialista da Christie’s. Um ícone é uma imagem 
reconhecida por todos. O cifrão do dólar norte-americano é um símbolo mais reconhecido em nível 
mundial que o logotipo da Coca-Cola, ou o rosto de Jesus Cristo, afirmava a Christie’s em seu 
catálogo para um leilão de 8 de fevereiro.  
 
"O dólar de Warhol leiloado era uma gravura representando uma nota de um dólar em preto e 
violeta sobre um fundo avermelhado que media 229 por 178 centímetros. O vendedor era um 
colecionador privado anônimo que havia comprado a peça em um leilão da Christie’s em Londres 
em 2003, por US$ 567 mil", disse Ordovas. O colecionador ganhou oito vezes o preço pago há 
três anos.  
 
 



"Coleciono Warhol há 27 anos, e não consigo entendê-lo", disse Richard Polsky, da Califórnia. 
Polsky é autor do livro "I Bought Andy Warhol", que narra suas aventuras como colecionador de 
obras do artista. Um anônimo gestor de fundos de cobertura de Nova York comprou outra gravura 
com a nota de um dólar de Warhol por US$ 800 mil, no ano passado.  
 
O recorde anterior da Christie’s por uma obra parecida foi registrado em novembro em um leilão 
em Nova York, quando a imagem da moeda americana sobre um fundo rosa foi vendida por US$ 
1,3 milhão.  
 
As peças representando dólares de Warhol não são raras. La Factory produziu um número 
desconhecido deste tipo de gravuras em diferentes tamanhos e formatos. Atualmente, está sendo 
produzido um catálogo sobre estas obras. "A peça que a Christie’s acaba de vender faz parte de 
uma série de 12 gravuras realizadas em 1981 e 1982", disse Fernando Mignoni, diretor de arte 
contemporânea da Christie’s de Londres.  
 
Segundo o preço recorde de US$ 4,5 milhões, os colecionadores avaliam a série em US$ 54 
milhões. Esta cifra se aproxima da estimativa do retrato de "Dora Maar", de Picasso, que será 
oferecido pela Sotheby’s em Nova York, em maio.  
 
Picasso pintava seus desenhos e é fácil reconhecer neles grande destreza e riqueza de estilos. 
Warhol preferiu a produção em grande escala. Ordovas afirma que não está claro quem pintou o 
esboço da série de dólares de Warhol de 1981-1982. "Poderia ter sido ele ou alguém da Factory."  
 
Um mínimo de cinco interessados europeus e americanos competiram pelo dólar sobre fundo 
vermelho no leilão. O especialista da Sotheby’s, Francis Outred, levou fotos de Warhol, Lucian 
Freud e Francis Bacon para Hong Kong antes do leilão de 9 de fevereiro e manteve reuniões com 
possíveis compradores explicando a situação dos artistas no Ocidente. "Os chineses não sabem 
realmente quem é Warhol. A geração atual está mais interessada na habilidade técnica do que nos 
ícones", afirma Outred.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 fev. 2006, Plano Pessoal. 


