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Refererat	  av	  
Elisabeth	  Fagerstedt	  
	  
TALKING	  GALLERIES,	  på	  MACBA	  i	  Barcelona	  
2	  –	  3	  november	  2015	  
www.talkinggalleries.com	  
	  

1. Reflections	  on	  the	  contemporary	  art	  ecosystem	  
MARC	  SPIEGLER,	  Art	  Basel	  Global	  Director	  
	  
Om	  de	  största	  förändringarna	  i	  samtiden	  som	  påverkar	  dagens	  gallerier:	  
Expansionen	  av	  auktionshus	  på	  förstahandsmarknaden	  
Utmaningen	  i	  att	  hitta	  balansen	  mellan	  mässor	  och	  galleriets	  program	  och	  att	  
göra	  affärer	  digitalt	  
Den	  oerhörda	  hastighet	  som	  marknaden	  kan	  hajpa	  unga	  ”stjärnor”	  
De	  nya	  samlarna	  
Internationaliseringen	  av	  konstmarknaden	  
	  
Mark	  Spiegler	  formulerade	  de	  10	  viktigaste	  frågorna	  som	  en	  gallerist	  bör	  ställa	  sig	  just	  nu	  
1. Är	  samlaren/konnässören	  ett	  utdöende	  släkte?	  	  
Dvs,	  köps	  konst	  inte	  längre	  på	  grund	  av	  känsla	  utan	  mer	  på	  grund	  av	  namn,	  trender	  e	  t	  c?	  
Idag	  finns	  fler	  personer	  med	  mycket	  pengar	  men	  de	  är	  också	  mycket	  mer	  upptagna.	  Många	  
vill	  hellre	  gå	  på	  mässor	  för	  att	  snabbt	  få	  överblick.	  Många	  av	  dagens	  samlare	  fick	  sitt	  kapital	  i	  
Silicon	  Valley,	  de	  gick	  i	  pension	  vid	  50	  och	  har	  flyttat	  till	  San	  Fransisco.	  Det	  betyder	  att	  
dagens	  kund	  kommer	  från	  affärsvärlden	  och	  vill	  gärna	  veta	  saker	  som	  verkets	  värde,	  
värdestegring,	  investeringspotential	  o	  s	  v.	  De	  flesta	  vill	  göra	  något	  gott	  för	  världen,	  bli	  goda	  
samhällsmedborgare.	  Den	  här	  gruppen	  är	  mycket	  homogen,	  de	  liknar	  varandra	  och	  så	  gör	  
deras	  liv	  och	  även	  deras	  samlingar.	  
	  
2. Är	  internationaliseringen	  bara	  bra?	  	  
Det	  är	  bra	  att	  en	  konstnär	  inte	  behöver	  göra	  sin	  första	  karriär	  nationellt	  och	  sin	  andra	  
internationellt	  utan	  kan	  röra	  sig	  utanför	  nationsgränserna	  tidigt.	  Men	  det	  verkar	  tyvärr	  vara	  
mer	  ”coolt”	  att	  köpa	  en	  Chicagokonstnär	  i	  New	  York	  än	  i	  Chicago.	  
	  
3. Hur	  många	  konstmässor	  ska	  man	  egentligen	  göra?	  
Just	  nu	  ser	  vi	  en	  ökande	  mängd	  nya	  mässor.	  Ett	  nytt	  galleri	  möts	  med	  ett	  helt	  annat	  intresse	  
när	  det	  har	  gjort	  sin	  första	  mässa.	  Men	  mässan	  suger	  både	  tid	  och	  pengar	  ur	  ett	  nytt	  galleri,	  
det	  kan	  också	  urholka	  dess	  identitet.	  Ett	  nytt	  galleri	  måste	  ta	  ställning	  och	  tänka	  strategiskt.	  
Somliga	  klarar	  bara	  av	  att	  delta	  i	  en	  mässa	  och	  om	  de	  misslyckas	  då	  ökar	  risken	  för	  att	  de	  
snart	  lägger	  ned	  galleriet.	  Man	  ska	  vara	  tuff	  och	  våga	  välja	  bort	  en	  del	  mässor	  och	  sådana	  
risker.	  
	  
4. Är	  konstvärldens	  hastighet	  en	  ”hang	  up”?	  
Konstnärer	  förväntar	  sig	  en	  karriär	  som	  en	  fotbollsspelares	  eller	  en	  supermodells.	  Men	  hur	  
fungerar	  det	  egentligen?	  En	  lång	  karriär	  kan	  vara	  en	  bra	  framgångsfaktor,	  konst	  som	  säljs	  på	  
auktionshusen	  kostar	  ibland	  3	  gånger	  så	  mycket	  som	  när	  de	  var	  nya	  när	  det	  väl	  har	  gått	  lite	  
tid.	  
	  
5. Kan	  mitt	  galleri	  växa	  med	  mina	  konstnärer?	  
Av	  tradition	  växer	  i	  allmänhet	  ett	  galleri	  i	  takt	  med	  sin	  egen	  generation	  av	  konstnärer.	  Men	  
så	  ser	  det	  inte	  längre	  ut.	  Om	  galleriet	  inte	  längre	  representerar	  en	  region	  eller	  en	  generation	  
–	  vad	  gör	  det	  då?	  Det	  nya	  kallas	  ”psychographic”.	  Råd:	  behåll	  dina	  konstnärer	  genom	  att	  se	  
till	  att	  betala	  dem	  och	  om	  de	  ändå	  är	  på	  väg	  bort	  passa	  på	  att	  köpa	  något	  av	  dem.	  	  
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6. Vad	  innebär	  Simco´s	  Clubs	  närvaro	  på	  konstmarknaden?	  
”The	  Artworlds	  Patron	  Satan”	  enligt	  Christopher	  Glazek	  i	  New	  York	  Times.	  Se	  till	  att	  studera	  
Stefan	  Simchowitz	  och	  hans	  Simco´s	  Club.	  Hans	  koncept	  är	  oerhört	  framgångsrikt	  och	  man	  
bör	  förhålla	  sig	  till	  det	  på	  det	  ena	  eller	  andra	  sättet.	  
	  
7. kommer	  auktionshusen	  att	  lämna	  några	  gallerimarker	  orörda?	  
Hur	  kul	  är	  det	  när	  galleriets	  konstnärers	  verk	  säljs	  på	  auktion?	  Och	  när	  auktionshuset	  till	  och	  
med	  ber	  galleriet	  om	  hjälp?	  Utan	  att	  dela	  med	  sig	  av	  kommissionen?	  Och	  vad	  tycker	  man	  om	  
prisläget?	  Det	  är	  en	  svaghet	  i	  gallerisystemet	  att	  auktionshusen	  till	  stor	  del	  sätter	  agendan	  
för	  vad	  som	  går	  att	  sälja	  eller	  inte	  och	  var	  priset	  ligger.	  De	  tar	  över	  agendan…Till	  viss	  del	  
beror	  det	  på	  att	  de	  på	  att	  de	  är	  mer	  transparenta	  och	  kan	  ge	  bättre	  överblick	  över	  
marknaden	  kring	  en	  konstnär	  över	  tid	  än	  vad	  galleriet	  i	  allmänhet	  ger.	  Galleriets	  
prissättningar	  kan	  förändras	  beroende	  på	  vem	  som	  köper	  och	  de	  är	  inte	  lika	  transparenta.	  
	  
8. Kommer	  konstvärlden	  att	  växa	  i	  takt	  med	  ökade	  finanser?	  T	  ex	  genom	  
större	  eller	  fler	  fonder?	  T	  ex	  Athena	  Art	  Finance	  lånar	  ut	  pengar	  till	  personer	  som	  vill	  
investera	  i	  konst	  med	  konsten	  som	  säkerhet	  -‐	  är	  det	  bra	  eller	  dåligt	  för	  gallerierna..?	  
	  
9. Kan	  Instagram	  ersätta	  annonser	  i	  fackpress,	  mässmontrar,	  mitt	  galleri,	  	  
mig…?	  Nina	  Siegel	  skrev	  en	  artikel	  i	  International	  Arts	  (4	  aug	  2015)	  ”Instagram	  Takes	  a	  
Growing	  Role	  in	  the	  Art	  Market”.	  Läs	  den!	  

	  
10. Behöver	  jag	  verkligen	  betala	  hyra	  för	  en	  gallerilokal?	  
Somliga	  bygger	  fortfarande	  globala	  gallerier,	  d	  v	  s	  i	  flera	  länder,	  och	  samtidigt	  har	  många	  
mycket	  små	  lokaler.	  Man	  ska	  se	  lokalen	  som	  något	  annat	  än	  en	  monter	  på	  en	  mässa.	  Man	  
bör	  byta	  lokal	  efter	  7-‐8	  år	  när	  konstnärerna	  har	  haft	  några	  utställningar	  i	  lokalen.	  	  

	  
	   BONUSFRÅGA:	  

11. Varför	  ska	  jag	  fortsätta	  att	  vara	  gallerist..?	  Instagram	  kan	  lika	  gärna	  	  
ersätta	  mig…?	  
	  
Mark	  Spiegler	  har	  inget	  svar	  men	  han	  håller	  ett	  brandtal	  om	  mötet,	  samtalet,	  ”ekosystemet”	  
–	  samlaren,	  konstnären	  o	  s	  v	  –	  det	  som	  galleriet	  egentligen	  handlar	  om.	  Konst	  är	  magi	  –	  inte	  
lyxvaror	  –	  men	  det	  är	  ofta	  samma	  personer	  som	  köper	  både	  och.	  Mark	  Spiegler	  betonar	  att	  
det	  är	  mycket	  svårt	  att	  driva	  ett	  galleri.	  Han	  berättar	  att	  han	  skrev	  ett	  brev	  till	  auktionshusen	  
om	  att	  han	  inte	  ville	  ha	  dem	  som	  utställare	  på	  Art	  Basel	  och	  det	  blev	  ett	  avtal	  om	  regler	  för	  
deras	  medverkan	  som	  i	  huvudsak	  gick	  ut	  på	  att	  inte	  försvåra	  för	  gallerierna.	  Det	  är	  
gallerierna	  som	  är	  Art	  Basels	  främsta	  kunder.	  
	  

2. FAIRS	  UNDER	  REVIEW	  
Moderator	  	  
Annette	  Schönholzer,	  tidigare	  co-‐dir	  Art	  Basel,	  grundare	  av	  connetcthedots	  
Deltagare	  
Elizabeth	  Dee,	  grundare	  Elizabeth	  Dee	  Gallery,	  co-‐founder	  Independent	  
Touria	  El	  Glaoui,	  grundare/director	  1:54	  Contemporary	  African	  Art	  Fair	  
Carlos	  Urroz,	  Dir,	  ARCOmadrid	  
	  
Sedan	  konstmässornas	  frammarsch	  från	  1970-‐talet	  till	  idag	  har	  dess	  betydelse	  
för	  gallerier	  och	  deras	  konstnärer	  vuxit	  enormt.	  Särskilt	  under	  det	  senaste	  
decenniet	  har	  antalet	  mässor	  med	  samtidskonst	  vuxit	  upp	  som	  svampar	  ur	  
jorden,	  idag	  c:a	  220	  stycken,	  worldwide.	  I	  motsats	  till	  vissa	  internationella	  
mässor	  och	  mer	  regionala	  mässor	  har	  några	  intressanta	  nya	  och	  okonventionella	  
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initiativ	  märkts	  mer	  och	  mer.	  Samlare	  tycks	  hellre	  köpa	  konst	  på	  mässor	  än	  i	  
galleriernas	  egna	  lokaler	  och	  galleriernas	  deltagande	  i	  mässor	  är	  helt	  nödvändigt.	  	  
Hur	  skiljer	  sig	  de	  olika	  mässorna	  från	  varandra?	  Vilka	  faktorer	  gör	  dem	  unika?	  
Kan	  vi	  sätta	  kriterier	  på	  mässorna	  som	  handlar	  om	  geopolitik,	  internationellt	  
kontra	  lokalt,	  demografi,	  skala,	  nisch,	  nya	  kontra	  etablerade	  marknader	  e	  t	  c?	  
Vilka	  är	  de	  mest	  relevanta	  implikationerna	  för	  arrangörerna	  av	  mässor;	  mässor	  
organiserade	  av	  företag	  kontra	  av	  gallerier,	  vem	  förstår	  kunden	  bäst,	  vilken	  är	  
den	  allra	  bästa	  plattformen	  för	  att	  sälja,	  vad	  förväntar	  sig	  mässan	  av	  galleriet	  och	  
vice	  versa?	  
	  
Det	  sägs	  att	  ju	  mer	  mässorna	  skiljer	  sig	  åt	  från	  varandra	  desto	  bättre	  kommer	  de	  att	  överleva.	  
Mässor	  är	  oftare	  starkare	  varumärken	  än	  gallerier.	  Man	  har	  ”köpt	  något	  på	  Basel,	  på	  Armory,	  på	  
1:54”	  e	  t	  c.	  
	  
Är	  det	  sant	  att	  om	  man	  gör	  en	  viss	  mässa	  så	  kommer	  man	  inte	  in	  på	  en	  annan?	  Man	  bör	  ta	  
ställning	  till	  mikroklimatet	  på	  varje	  mässa	  och	  till	  vart	  man	  vill,	  till	  vilken	  prisnivå	  man	  har	  och	  kan	  
få	  och	  om	  det	  bara	  är	  1	  av	  galleriets	  konstnärer	  som	  man	  kan	  ha	  på	  en	  mässa	  eller	  om	  hela	  
galleriets	  program	  håller	  
	  
Touria	  El	  Glaoui	  fick	  idén	  till	  1:54	  år	  2011	  när	  hon	  insåg	  att	  afrikanska	  gallerier	  inte	  var	  
verksamma	  utanför	  Afrika.	  Hennes	  pappa	  är	  konstnär	  i	  Afrika.	  54	  =	  antalet	  länder	  i	  Afrika.	  Det	  är	  
en	  liten	  mässa,	  nu	  38	  gallerier,	  av	  ”boutique-‐karaktär”	  som	  vuxit	  mycket	  och	  snabbt.	  Den	  har	  
genomförts	  i	  London	  och	  ska	  nu	  till	  New	  York	  och	  senare	  till	  Brüssel.	  Minst	  5	  Londongallerier	  har	  
profilerat	  sig	  mot	  afrikansk	  konst.	  Armory	  ska	  ha	  ett	  särskilt	  afrikanskt	  fokus	  nästa	  år.	  Touria	  
förklarar	  att	  1:54	  är	  mer	  intresserade	  av	  konstnärerna	  än	  av	  gallerierna,	  de	  är	  mest	  ett	  verktyg.	  
	  
Elisabeth	  Dee	  berättar	  att	  Independent	  startade	  under	  den	  amerikanska	  finanskrisen.	  De	  ville	  
tänka	  nytt	  i	  tider	  av	  kris.	  De	  ville	  inte	  i	  första	  hand	  starta	  en	  mässa.	  Idag	  har	  Independent	  många	  
unga	  gallerier	  och	  ett	  positivt	  samarbete	  med	  olika	  museer.	  Antalet	  gallerier	  är	  c:a	  150	  st,	  enbart	  
genom	  inbjudan.	  Många	  av	  utställarna	  är	  ”curatoriella”	  och	  producerar	  sina	  utställningar	  just	  för	  
Independent.	  Formatet	  och	  innehållet	  skiljer	  sig	  från	  traditionella	  mässor	  och	  arrangörerna	  är	  
själva	  gallerister.	  Det	  tog	  7	  år	  innan	  Independent	  anställde	  personal,	  man	  ville	  inte	  lägga	  den	  
kostnaden	  på	  utställarna	  
	  
ARCOmadrid	  kom	  fram	  som	  ett	  initiativ	  av	  ett	  galleri	  när	  Franco	  gick	  ur	  tiden,	  för	  35	  år	  sedan,	  
man	  ville	  ge	  staden	  ett	  nytt	  anseende.	  Den	  finansierades	  av	  staden	  och	  institutioner.	  Idag	  är	  det	  
främst	  kungahuset	  som	  finansierar	  den.	  Det	  är	  en	  non-‐profit-‐organization	  och	  man	  jobbar	  hårt	  på	  
att	  få	  igång	  samlandet	  i	  landet.	  

	  

3. Important	  considerations	  of	  the	  artist/gallerist	  relationship	  
Moderator	  
Elizabeth	  Dee	  
Deltagare	  
Dora	  García,	  konstnär	  
Lisa	  Ruyter,	  konstnär	  
	  
Galleriets	  mission	  är	  att	  hjälpa	  konstnären	  att	  hitta	  en	  plattform	  som	  fungerar	  
för	  curatorer	  och	  för	  en	  marknad.	  Varje	  konstnär	  har	  en	  individuell	  väg.	  Hur	  
balansera	  marknadens	  intresse	  med	  museernas?	  Vad	  är	  en	  modell	  för	  
framtiden?	  Vad	  förväntar	  sig	  konstnärer	  av	  gallerier?	  Hur	  kan	  gallerier	  möta	  
detta?	  Håller	  fortfarande	  ”Castelli-‐modellen”,	  d	  v	  s	  galleriet	  upptäcker	  och	  



	   4	  

utvecklar	  en	  ung	  konstnär,	  stödjer	  dennes	  utveckling	  och	  bygger	  en	  kommersiell	  
marknadsplattform	  för	  dennes	  verk?	  Eller	  är	  det	  något	  annat	  som	  gäller	  idag	  och	  
för	  framtiden?	  Är	  det	  begrepp	  som	  lojalitet	  som	  fortfarande	  präglar	  relationen?	  
Ska	  konstnärer	  mer	  betraktas	  som	  partners	  när	  det	  gäller	  galleriets	  program?	  
Hur	  påverkar	  galleriets	  program	  direkt	  eller	  indirekt	  konstnärens	  individuella	  
agenda?	  
	  
Doria	  Garcias	  karriär	  har	  hela	  tiden	  pågått	  utanför	  Spanien	  där	  hon	  bor.	  Hon	  har	  många	  gallerier,	  
i	  olika	  länder.	  Galleristen	  brukar	  komma	  till	  hennes	  ateljé	  och	  välja	  verk	  till	  utställningen.	  Hennes	  
gallerier	  har	  hjälpt	  till	  att	  söka	  bidrag	  och	  fondmedel	  till	  hennes	  projekt.	  Hon	  har	  inga	  kontrakt	  
med	  gallerier	  men	  hon	  skulle	  inte	  ha	  något	  emot	  att	  ha	  det.	  
	  
Lisa	  Ruyter	  bor	  i	  Österrike	  och	  i	  USA	  och	  har	  nått	  en	  punkt	  där	  hon	  mest	  blir	  frustrerad	  över	  att	  
göra	  galleriutställningar.	  Hon	  skulle	  vilja	  öppna	  ett	  galleri	  i	  ett	  flyktingläger	  och	  hon	  frågar	  sig	  vad	  
ett	  galleri	  och	  vad	  konst	  är	  i	  grunden?	  Det	  skulle	  kunna	  tydliggöras	  på	  en	  plats	  där	  de	  mest	  basala	  
behoven	  måste	  tillgodoses.	  Hon	  ser	  gärna	  sin	  gallerist	  som	  producent	  och	  som	  en	  partner,	  hellre	  
som	  ett	  partnerskap	  än	  som	  ett	  äktenskap.	  Hon	  var	  tidigare	  gift	  med	  en	  Artdealer.	  Hon	  tycker	  att	  
man	  ska	  bygga	  en	  långsiktig	  relation	  och	  att	  man	  ska	  vara	  lojal	  och	  att	  galleriet	  ska	  engagera	  sig	  i	  
vad	  konstnären	  gör.	  Man	  ska	  vara	  co-‐producers	  och	  hjälpas	  åt,	  även	  när	  problem	  uppstår.	  
Gallerier	  som	  vill	  överleva	  måste	  engagera	  sig	  i	  konstproduktionen.	  Lisa	  menar	  att	  gallerister	  och	  
curatorer	  borde	  ha	  samma	  utbildning	  och	  gå	  till	  samma	  skolor.	  Hon	  vill	  att	  galleriet	  ska	  bygga	  en	  
kontext	  kring	  hennes	  verk.	  Produktionen	  är	  inte	  linjär	  och	  någon	  måste	  förstå	  vad	  hon	  gör	  och	  
hur	  det	  hänger	  ihop.	  Kan	  en	  curator	  kontakta	  konstnären	  direkt?	  Om	  relationen	  och	  dialogen	  är	  
bra	  så	  löser	  konstnären	  och	  galleristen	  det	  hela.	  Det	  är	  viktigt	  med	  en	  bra	  dialog	  här,	  t	  ex	  när	  en	  
konstnär	  har	  en	  museiutställning.	  Vad	  tycker	  konstnärer	  om	  kontrakt?	  Lisa	  skulle	  inte	  ha	  något	  
emot	  det	  men	  viktigast	  är	  att	  ha	  någon	  form	  av	  uppdragskontrakt	  vid	  uppdrag	  och	  stora	  
produktioner,	  det	  kan	  uppstå	  intressekonflikter.	  
	  
Det	  verkar	  gå	  en	  vattendelare	  idag	  mellan	  galleristen	  som	  är	  mer	  av	  en	  dealer	  och	  galleristen	  som	  
är	  mer	  av	  en	  curator.	  ”gallerist”	  låter	  eurocentriskt,	  ”dealer”	  låter	  amerikanskt…	  
	  

4. How	  to	  choose	  the	  right	  fair	  for	  you?	  
Annamária	  Molnár,	  grundare/director,	  Ani	  Molnár	  Gallery,	  Budapest	  
	  
Annamária	  Molnár	  undersöker	  de	  största	  dilemman	  som	  unga	  eller	  nya	  gallerier	  
ställs	  inför	  när	  de	  utformar	  sina	  strategier	  för	  mässdeltagande.	  Hon	  har	  gjort	  
jämförande	  studier	  om	  vissa	  mässors	  ranking	  och	  status	  samt	  hur	  mässor	  för	  nya	  
gallerier	  har	  tagit	  emot	  de	  nya.	  
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Vilka	  är	  fördelarna	  med	  att	  delta	  i	  mässor?	  Vad	  vill	  man	  med	  sitt	  deltagande?	  
Man	  vill	  representerade	  konstnärerna	  internationellt	  
Man	  vill	  ha	  ökad	  synlighet	  
Man	  vill	  ha	  snabb	  feedback	  
För	  många	  gallerier	  är	  mässdeltagandet	  en	  utveckling	  som	  inte	  är	  linjär,	  många	  måste	  då	  och	  då	  
ta	  ett	  steg	  tillbaka	  för	  att	  analysera	  och	  omformulera	  sin	  strategi.	  
	  
På	  de	  internationella	  mässorna	  dominerar	  fortfarande	  USA,	  UK	  och	  Västeuropa.	  Man	  ser	  tydligt	  
att	  de	  curatoriella	  aspekterna	  blir	  allt	  viktigare	  för	  mässarrangörerna.	  
	  

5. Artists	  agencies	  
Alain	  Servais,	  artcollector/banker/entrepreneur	  
Adam	  Sheffer,	  director	  Mary	  Boone,	  Robert	  Miller	  and	  Danese	  
galleries/partner	  at	  Cheim	  &	  Read	  m	  m	  samt	  president	  of	  Artdealers	  in	  America	  
	  
Omsättningen	  på	  marknaden	  för	  samtidskonst	  har	  multiplicerats	  med	  16	  mellan	  
åren	  2001	  och	  2008.	  Alla	  andra	  ”kreativa	  näringar”,	  utom	  konstmarknaden,	  tycks	  
ha	  utvecklat	  väl	  fungerande	  agenturer.	  	  Hur	  kommer	  det	  sig?	  Och	  kan	  det	  vara	  
en	  bra	  utveckling	  för	  att	  möta	  framtida	  utmaningar?	  Alain	  Servais	  presenterar	  en	  
idé	  om	  en	  ny	  form	  av	  oberoende	  plattform,	  en	  plattform	  som	  ger	  konstnären	  
backup	  i	  form	  av	  juridisk	  kompetens,	  produktionsstöd,	  PR	  och	  rådgivning	  –	  men	  
inte	  försäljning	  av	  konst.	  En	  agentur	  som	  samarbetar	  lika	  mycket	  med	  
konstnären	  som	  med	  galleriet,	  som	  ett	  komplement.	  
	  
Alain	  Servais	  är	  samlare	  och	  investerare	  som	  väljer	  att	  kalla	  konstmarknaden	  för	  en	  industri,	  dess	  
infrastruktur	  bygger	  på	  affärsverksamhet.	  Idag	  måste	  gallerister	  vara	  strategiska,	  2000-‐talet	  är	  
något	  helt	  annat	  än	  1900-‐talet.	  Galleriets	  funktion	  är:	  
1. att	  hitta	  unga	  konstnärer	  och	  stödja	  deras	  produktion	  och	  utveckling	  
2. hjälpa	  konstnären,	  även	  vid	  uppdrag	  	  
3. sälja	  konsten	  
Hur	  fungerar	  det	  i	  verkligheten:	  
1. galleriet	  investerar	  i	  en	  konstnär	  långsiktigt,	  ofta	  utan	  kontrakt	  
2. intressekonflikter	  kan	  uppstå	  när	  konstnärer	  vill	  lämna	  galleriet	  e	  t	  c	  
3. ibland	  inleder	  man	  ett	  samarbete	  med	  en	  konstnär	  som	  också	  har	  ett	  galleri	  med	  högre	  

priser	  
4. ibland	  vill	  en	  konstnär	  inte	  ”releasa”	  sina	  verk	  i	  galleriet	  utan	  vill	  vänta	  på	  bättre	  tillfällen	  
5. galleriet	  kan	  komma	  med	  på	  en	  mässa	  och	  måste	  höja	  priserna	  vilket	  konstnären	  kanske	  inte	  

vill	  
6. o	  s	  v	  
	  	  
Alain	  Servais	  undrar	  om	  konstagenturer	  skulle	  kunna	  vara	  lösningen,	  som	  ett	  komplement	  till	  
galleriet.	  Det	  skulle	  kunna	  vara	  en	  plattform	  för:	  
1. kunskap	  om	  t	  ex	  konstnärens	  skatter,	  moms…	  
2. engagerade	  och	  kompetenta	  människor	  
3. utformning	  av	  kontrakt	  för	  alla	  som	  vill	  anlita/samarbeta	  med	  konstnären	  
4. hjälp	  till	  konstnären	  vid	  produktioner	  
5. PR	  
6. finansieras	  med	  provision	  från	  både	  konstnär	  och	  galleri	  
7. konstagenturen	  ska	  INTE	  sälja	  konsten	  
	  
Adam	  Sheffer	  ser	  sig	  själv	  som	  en	  konstnärsagentur	  och	  en	  artdealer,	  han	  vill	  hjälpa	  konstnärer	  
att	  förverkliga	  sina	  innersta	  och	  största	  drömmar.	  Han	  håller	  med	  om	  att	  vi	  lever	  i	  en	  ny	  tid.	  Han	  
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formulerar	  en	  del	  kritik	  mot	  Alain	  Servais	  idé:	  VEM	  är	  den	  person	  som	  kan	  allt	  detta,	  som	  har	  all	  
den	  samlade	  kompetens	  kom	  behövs?	  Han	  menar	  att	  gallerier	  ofta	  har	  mycket	  kompetenta	  
rådgivare	  och	  att	  riktigt	  stora	  gallerier	  ofta	  har	  jurister	  och	  andra	  kompetenser	  in-‐house.	  Men	  det	  
är	  bra	  att	  se	  till	  så	  att	  konstnärer	  inte	  behöver	  lägga	  tid	  på	  onödiga	  saker.	  	  
	  
Alain	  Servais	  betonar	  att	  det	  är	  bra	  med	  en	  agentur	  mellan	  konstnär	  och	  galleri	  som	  är	  
oberoende.	  Det	  är	  nog	  främst	  mellanstora	  gallerier	  som	  har	  behovet.	  	  
	  
Adam	  Shaffer	  undrar	  också	  om	  det	  här	  skulle	  kunna	  inverka	  på	  det	  som	  en	  artadvisor	  gör	  idag?	  
Som	  en	  part	  som	  vill	  gå	  in	  mellan	  konstnär	  och	  galleri	  för	  en	  provision	  om	  c:a	  5%?	  	  
	  
Publikfrågorna	  handlar	  bl	  a	  om	  begreppen	  ”agency”,	  vore	  kanske	  bättre	  med	  ”association”?	  
”agreement”	  är	  kanske	  bättre	  än	  ”contract”?	  Kanske	  bättre	  med	  ett	  fast	  pris	  än	  
provisionsbaserat?	  Kanske	  bara	  konstnären	  som	  ska	  betala	  agenturen	  och	  inte	  galleriet?	  Bl	  a	  
Elizabeth	  Dee	  tror	  inte	  helt	  på	  idén,	  många	  gallerier	  hyr	  idag	  in	  den	  här	  kompetensen.	  Hennes	  
erfarenhet	  är	  att	  agenturer	  ägnar	  mer	  tid	  åt	  att	  få	  nya	  uppdrag	  än	  att	  hjälpa	  konstnärerna.	  Hon	  
menar	  att	  idag	  är	  det	  viktigare	  att	  det	  kommer	  fram	  kapital	  för	  att	  köpa	  verk	  av	  konstnärer	  och	  
mer	  riskkapital	  så	  att	  konstnärer	  får	  möjlighet	  att	  förverkliga	  sina	  ideer.	  	  

	  
	  

7. How	  to	  build	  a	  consistent	  gallery	  programme	  
samtalsledare:	  Jocelyn	  Wolff,	  founder/director	  of	  Galerie	  Jocely	  Wolff,	  Paris	  
Vem	  styr	  galleriets	  program?	  
Hur	  bygga	  en	  genomgående	  konstnärlig	  diskurs?	  
Vad	  karaktäriserar	  ett	  starkt	  och	  konsekvent	  galleriprogram?	  
Hur	  får	  man	  med	  konstnärerna	  på	  programmet?	  
Hur	  kommunicerar	  man	  det	  genom	  de	  olika	  kanaler	  och	  plattformar	  som	  man	  
har	  (online,	  sociala	  medier	  e	  t	  c)?	  
Är	  curatoriskt	  inriktade	  gallerier	  mer	  framgångsrika	  än	  marknadsinriktade,	  eller	  
tillgodoser	  de	  bara	  olika	  behov	  på	  samma	  marknad?	  
Är	  program-‐galleriet	  eller	  koncept-‐galleriet	  en	  förlegad	  modell?	  
	  
Matthias	  von	  Stenglin	  driver	  sitt	  nystartade	  galleri	  efter	  sin	  egen	  ”smak”.	  Galleristen	  Silvia	  Dauder	  
har	  inte	  konstbakgrund	  utan	  kommer	  från	  filmproduktion.	  Hon	  anses	  ha	  ett	  extremt	  koherent	  
och	  bra	  program.	  Hon	  berättar	  att	  det	  tog	  ungefär	  3	  år	  innan	  det	  satt	  på	  plats.	  Hon	  har	  arbetat	  
fram	  det	  intuitivt	  och	  organiskt,	  utan	  tydlig	  strategi,	  hon	  har	  varit	  modig	  och	  hon	  har	  tagit	  risker.	  
Galleristen	  Giotti	  del	  Vecchio	  berättar	  att	  fler	  och	  fler	  gallerier	  jobbar	  med	  curatorer	  som	  anlitas	  
för	  att	  göra	  en	  utställning	  i	  galleriet.	  Skulle	  man	  kunna	  kalla	  det	  för	  att	  man	  ”outsourcar”	  
galleriets	  innehåll?	  	  
	  
Program-‐gallerier	  kan	  handla	  om	  enbart	  estetik	  också,	  det	  anses	  vara	  vanligare	  i	  Europa	  än	  i	  USA.	  
Det	  blir	  även	  vanligare	  att	  gallerier	  har	  som	  strategi	  att	  representera	  konstnärer	  från	  varje	  
kontinent	  och	  kallar	  sig	  internationella,	  det	  är	  en	  tydlig	  tendens	  i	  tiden.	  Kan	  programmet	  bli	  
ologiskt?	  Kan	  det	  uppstå	  intressekonflikter?	  Funkar	  det	  att	  först	  visa	  en	  politiskt	  revolutionär	  
utställning	  och	  därefter	  en	  reaktionär?	  Silvia	  Dauder	  menar	  att	  man	  väljer	  ofta	  konstnärer	  som	  
har	  liknande	  värderingar	  och	  åsikter	  som	  man	  själv	  har.	  Galleriets	  program	  bör	  ha	  ett	  DNA,	  det	  
bör	  gå	  att	  hitta	  länkar	  mellan	  konstnärerna	  i	  någon	  mening.	  Hon	  pratar	  även	  om	  en	  annan	  
aspekt,	  att	  det	  kan	  verka	  skrämmande	  på	  köpare	  om	  allt	  är	  för	  välproducerat	  och	  intellektuellt.	  
De	  vet	  inte	  hur	  de	  själva	  ska	  göra	  med	  verken	  om	  de	  skulle	  bli	  dess	  ägare.	  	  
	  
Den	  nya	  generationen	  gallerister	  är	  bättre	  än	  den	  förra.	  Valet	  av	  konstnärer	  är	  det	  allra	  
viktigaste.	  Det	  finns	  många	  sätt	  att	  göra	  det	  på.	  	  
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8. Art	  Market	  –	  the	  big	  detachment	  
Marek	  Claessen,	  dir	  of	  ArtFacts.net	  
Konstmarknaden	  har	  länge	  styrts	  av	  subjektiv	  och	  personlig	  motivation	  men	  nu	  
möter	  den	  en	  kraftfull	  motpol	  -‐	  den	  digitala	  världen.	  Efter	  musikindustrin	  och	  
förlagsbranschen	  är	  det	  nu	  konstens	  tur	  att	  utmanas	  av	  internets	  styrka	  och	  
objektivitet.	  För	  att	  skapa	  ett	  objektivt	  och	  professionellt	  verktyg	  som	  möjliggör	  
upplevelsen	  av	  konstverkets	  kvaliteter	  behöver	  vi	  undersöka	  hur	  konstnärernas	  
karriärer	  faktiskt	  rankas.	  På	  en	  professionell	  marknad	  är	  fakta	  allt.	  Affärer	  måste	  
bygga	  på	  analyser	  och	  måste	  analyseras	  tillbaka.	  Genom	  att	  använda	  konkret	  
statistisk	  information	  blir	  köparen,	  tidigare	  kallad	  samlaren,	  anonym	  precis	  som	  
konstnären	  och	  galleriet	  blir.	  Men	  skapar	  detta	  ”objektiva”	  klassifikationssystem	  
verkligen	  mer	  transparens?	  	  
	  
Den	  nya	  sortens	  marknad	  är	  under	  revolutionerande	  förändring.	  För	  
konstvärlden	  betyder	  det	  mer	  ordning	  och	  reglering.	  För	  att	  utveckla	  sin	  
marknad	  måste	  man	  etablera	  säkra	  miljöer	  för	  sina	  kunder,	  certifierad	  
information,	  jämförbara	  standarder,	  tillgänglighet	  av	  verk	  o	  s	  v.	  	  
	  
Standardisering	  är	  kärnan	  i	  varje	  fungerande	  marknad	  och	  gör	  det	  ojämförliga	  
jämförligt.	  Marek	  Claesson	  visar	  hur	  man	  kan	  skapa	  ett	  standardiserat	  
mätsystem	  för	  konstnärlig	  karriär.	  
	  
Nu	  för	  tiden	  händer	  det	  att	  konstverk	  produceras	  direkt	  för	  auktionsmarknaden.	  90%	  av	  nu	  
levande	  verksamma	  konstnärer	  finns	  på	  1:a-‐handsmarknaden,	  10%	  finns	  på	  2:a-‐handsmarknaden	  
och	  c:a	  0,1%	  hör	  till	  en	  ”asset	  class”,	  d	  v	  s	  deras	  verk	  säljs	  om	  och	  om	  igen.	  Konstnärer	  har	  olika	  
ranking	  på	  marknaden.	  Så	  har	  även	  t	  ex	  museer.	  Så	  ett	  museum	  med	  hög	  ranking	  kan	  ge	  en	  
konstnärs	  rykte	  fler	  points	  än	  ett	  annat.	  Soloshower	  ger	  fler	  points	  än	  grupputställningar	  o	  s	  v.	  
Gallerier	  rankas	  också,	  helt	  oberoende	  av	  deras	  försäljningssiffror.	  Marek	  har	  analyserat	  1	  000-‐
tals	  gallerier	  och	  visar	  hur	  man	  skulle	  kunna	  räkna	  ut	  en	  konstnärs	  ranking	  och	  pris	  på	  
marknaden.	  Beroende	  på	  ett	  poängsystem	  grundat	  på	  galleriets	  ranking,	  museiutställningar,	  
representationer,	  internationalisering	  o	  s	  v.	  Idag	  är	  ALLT	  rankat,	  mätt,	  räknat…Smartwatches,	  
fitbits…	  
	  
Han	  betonar	  också	  att	  man	  kan	  rent	  teoretiskt	  ha	  ett	  framgångsrikt	  galleri	  på	  Instagram.	  Han	  
pratar	  även	  om	  att	  samma	  person	  kan	  gilla	  både	  5-‐stjärniga	  hotell	  och	  AirBnB.	  Det	  är	  samma	  sak	  
med	  gallerier,	  alla	  behöver	  inte	  vara	  5-‐stjärniga.	  
	  
Han	  avslutar	  med	  devisen	  ”Standards	  are	  powerful	  –	  transparency	  is	  the	  key”	  
	  

9. The	  new	  online	  art	  consumers	  
Anders	  Petterson,	  founder/director	  of	  ArtTactic	  Ltd,	  ett	  londonbaserad	  analys-‐	  
och	  undersökningsföretag	  inom	  konstmarknaden	  
	  

Online-‐marknaden	  har	  förändrats	  mycket	  de	  senaste	  15	  åren,	  bl	  a	  med	  nya	  
tekniker	  och	  med	  nya	  digitala	  plattformar	  för	  konst.	  Dessa	  förändringar	  
börjar	  mer	  och	  mer	  ha	  verklig	  betydelse	  för	  hur	  människor	  upptäcker	  och	  
upplever	  konst	  och	  även	  för	  hur	  de	  köper	  konst.	  	  
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Vilken	  är	  betydelsen	  av	  teknikutvecklingen	  för	  konstmarknaden?	  Kommer	  vi	  
att	  se	  en	  liknande	  utveckling	  som	  inom	  filmen,	  musiken	  och	  förlagsbranschen	  
eller	  kan	  konstmarknaden	  komma	  att	  utvecklas	  annorlunda?	  	  
Hur	  mogen	  är	  konstmarknaden	  att	  möta	  den	  nya	  teknikens	  utmaningar?	  Vad	  
gör	  branschen	  för	  att	  förbereda	  sig?	  
	  
Hur	  använder	  människor	  online-‐plattformar	  för	  konst	  och	  varför?	  Vilka	  är	  
online-‐köparnas	  motivation	  och	  deras	  behov?	  Är	  de	  annorlunda	  än	  de	  
traditionella	  samlarna?	  Om	  de	  är	  det,	  hur	  hittar	  du	  dem	  och	  hur	  ska	  du	  
hantera	  dem?	  
	  
Är	  online-‐marknaden	  särskilt	  utvecklad	  för	  en	  viss	  typ	  av	  konst	  inom	  ett	  visst	  
prisintervall?	  
	  
Vilka	  är	  de	  största	  utmaningarna	  för	  den	  som	  köper	  online?	  	  
	  
Vilken	  betydelse	  har	  ”förtroende”	  och	  ”rykte”	  på	  online-‐marknaden?	  
	  
Konstmarknaden	  har	  varit	  mer	  eller	  mindre	  ”orörd”	  av	  internet-‐industrin	  tills	  för	  5-‐6	  år	  
sedan.	  Nu	  kan	  den	  vara	  en	  fantastisk	  möjlighet	  att	  hitta	  nya	  kunder.	  Online-‐köpen	  ökar	  
oerhört	  snabbt.	  Av	  de	  köp	  som	  görs	  online	  är	  hittills	  84%	  köp	  av	  verk	  som	  inte	  kostar	  så	  
mycket.	  
	  
(Man	  kan	  läsa	  om	  undersökningarna	  på	  HISCOX	  Online	  Art	  Trade	  Report)	  
	  
Av	  vilka	  skäl	  köper	  människor	  konst	  (kategorin	  ”alla”),	  se	  bilden	  här	  nedanför	  
39%	  -‐	  identitet	  och	  status	  
63%	  -‐	  som	  en	  investering	  
35%	  -‐	  av	  sociala	  skäl	  
93%	  -‐	  av	  passion	  
	  
Hur	  många	  människor	  skulle	  föredra	  att	  köpa	  konst	  online?	  
19%	  -‐	  ja	  
48%	  -‐	  vet	  ej	  
34%	  -‐	  nej	  
	  
Vad	  tycker	  människor	  är	  fördel	  med	  att	  köpa	  online?	  
80%	  -‐	  search	  
71%	  -‐	  discovery	  
45%	  -‐	  less	  intimidating	  
67%	  -‐	  convenience	  
66%	  -‐	  range	  and	  variety	  
	  
Vad	  tycker	  människor	  är	  utmaningarna/riskerna	  med	  att	  köpa	  online?	  
74%	  -‐	  fysisk	  undersökning	  
47%	  -‐	  ångerrätt	  
43%	  -‐	  shipping	  
66%	  -‐	  äkthet	  
57%	  -‐	  säljarens	  rykte	  
	  
Vi	  kan	  konstatera	  att	  auktionshusen	  ”stör”	  gallerierna	  på	  förstahandsmarknaden	  men	  i	  själva	  
verket	  är	  auktionshusen	  själva	  allra	  mest	  störda	  av	  internethandeln.	  Konkurrensen	  är	  
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oerhörd	  på	  auktionshusens	  e-‐bayplattformar	  och	  95%	  av	  andrahandshandeln	  sker	  online	  
idag.	  	  
	  
Hela	  internetstrukturen	  ”stjäl”	  våra	  nya	  kunder,	  de	  unga	  (under	  35)	  som	  ännu	  inte	  kommit	  in	  
i	  galleriet	  –	  våra	  potentiella	  kunder.	  De	  är	  blivande	  köpare	  som	  kommer	  in	  på	  marknaden	  på	  
andra	  sätt,	  att	  köpa	  konst	  blir	  alltmer	  en	  multi-‐media-‐upplevelse.	  	  
	  
Framtidsfrågorna	  
Måste	  man	  börja	  bygga	  ett	  rykte	  på	  online-‐marknaden?	  
Det	  behövs	  kanske	  en	  helt	  ny	  arkitektur	  för	  konstmarknaden,	  idag	  försöker	  vi	  röra	  oss	  på	  
toppen	  av	  det	  som	  redan	  finns?	  
Kan	  teknologin	  i	  sig	  skapa	  behov	  av	  en	  annan	  modell	  för	  konstnär	  –	  agent?	  
Hur	  använda	  tekniken	  för	  att	  skapa	  fysiska	  besök	  i	  mitt	  galleri?	  
Vill	  gallerierna	  samarbeta	  kring	  det	  här?	  
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