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O site Artprice.com divulga a lista dos artistas mais comercializados; Picasso está no topo.  
 
Pablo Picasso, que pintou o quadro mais caro do mundo se manteve no topo da lista dos artista 
mais comercializados em 2005. Andy Warhol tirou Claude Monet do segundo lugar e as paisagens 
de Veneza de Canaletto impulsionaram este pintor do 239 para a quarta posição, segundo dados 
do site francês Artprice.com.  
 
Além dessa surpresa, outra novidade ficou para a cotação de artistas asiáticos. Três pintores 
chineses, entre eles Zao Wou-Ki, nascido em 1921, saltaram para o grupo da elite dos 50 
primeiros da Artprice. Isso se deu depois que a Christie’s International e a Sotheby’s Holdings 
expandiram seus leilões asiáticos, um mercado que vem demostrando grande interesse por leilões 
de arte. Hong Kong, por exemplo, já ultrapassou a Alemanha, consolidando a posição de quarto 
maior mercado de arte no mundo.  
 
Henri Matisse caiu do sexto para o décimo terceiro lugar, uma vez que seus melhores quadros 
com motivos luminosos se tornaram cada vez mais escassos.  
 
Os colecionadores de Picasso cobraram US$ 153,2 milhões no ano passado com a venda de 1.409 
obras em leilões, segundo dados da Artprice. Os donos de obras de Warhol arrecadaram US$ 86,7 
milhões com 660 imagens, enquanto 22 quadros de Monet levaram US$ 61,5 milhões e 18 
Canalettos, US$ 55,5 milhões.  
 
Os volumes leiloados fornecem um guia sobre as obras que estão apresentando maior liquidez ou 
as que são mais caras, além das que podem ser mais difíceis de comprar ou de vender com o 
tempo.  
 
A Artprice publicou sua classificação dos artistas por volumes leiloados em seu site na internet 
como parte de um estudo sobre as tendências do mercado de arte em 2005.  
 
No ano passado, os leilões de obras de arte conseguiram US$ 4,2 bilhões, com um aumento de 
15% em comparação a 2004, com a venda de 477 lotes ao preço de US$ 1 milhão ou mais. A 
Artprice exclui das vendas em leilões os automóveis, móveis e peças de coleção, que juntos 
somam US$ 2 bilhões. Em 2005, quase um terço dos lotes de obras de arte não foi vendido, entre 
elas está "A Ponte de Waterloo", de Monet, avaliado em até US$ 6 milhões.  
 
A cidade de Nova York, onde o multimilionário Eli Broad pagou US$ 23,8 milhões pela escultura de 
David Smith, "Cubi XXVIII", na Sotheby’s, em novembro, registrou altos preços em 2005. Os 
valores dispararam 35% no maior mercado. Em Londres, os preços das obras de arte 
aumentaram 4,8%.  
 
 
 
De 2002 a 2004, os preços dos leilões em Londres dispararam 87%, fazendo com que os avanços 
nova-iorquinos, de 28%, parecessem modestos. Em Paris, o terceiro mercado mundial de arte, 
não houve muita mudança durante o ano passado.  
 
A respeito de Hong Kong, a Artprice mostra que os dados mensais são insuficientes para fornecer 
números comparáveis. Entretanto, o auge econômico chinês provocou um aumento de cerca de 
80% dos índices dos artistas contemporâneos e dos mestres antigos do país, em leilões de todo o 
mundo.  
 



No ano passado, os preços de leilão de pinturas aumentaram 10%, comparados a um crescimento 
de 19% em 2004. Os artistas mais procurados em 2005 foram os integrantes do grupo Dadá, um 
movimento vanguardista do início do século XX cuja obra mais conhecida é o penico de Marcel 
Duchamp, "Fonte". O índice de obras dadaístas elaborado pela Artprice subiu 137%. Futuristas 
italianos como Gino Severini avançaram 93%.  
 

 
 
Nova York representou uma parcela de cerca de 44% dos leilões de arte. Em Londres, os 
arremates aumentaram um quinto, conferindo à capital da Grã-Bretanha 28% do total. Hong 
Kong, que em 2005 contribuiu mais para os leilões da Christie’s do que Paris, representou uma 
parcela de mercado de 3,7%, enquanto a capital francesa representou 6,6%.  
 
Uma paisagem veneziana de Canaletto foi levada por US$ 32,6 milhões em uma sala lotada da 
Sotheby’s, em Londres, no dia 7 de julho - dia em que estouraram as bombas no metrô londrino. 
Este montante transformou o artista italiano do século XVIII no mais caro do ano.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 mar. 2006, Administração & Serviços, Plano 
Pessoal, p. C-7. 
 
 


