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„Публични политически дебати клонят към прекъсване на търговията с изкуство. 

Ограничаващи предложения я поставят да изглежда, като че ли някакъв съмнителен 

сектор трябва да бъде поставен под контрол. Ако един търговец на изкуство 

практикува дискретно, той става по-скоро подозрителен, отколкото да бъде оценен, че 

действа отговорно и въодушевено за изкуството и събирачите му. Това отношение 

идва от комбинацията на невежество и неприязън отричайки ролята на търговията с 

изкуство за културния живот. В каква степен търговците на изкуство са спомогнали за 

създаването на велики колекции? Често, именно търговците са тези които първи са 

потвърдили значението на велики творби и са наложили те да бъдат оценени, 

документирани и излагани.” Това твърди в есето си за търговските практики при 

колекционирането на съвременно изкуство швейцарският колекционер Walter 

Feilchenfeld (By Appointment Only, Thames & Hudson, 2005). 

 

Колекционирането на изкуство е основен елемент от процеса на съхранение и 

опазване на културните ценности на човечеството. В съвременния свят колекционират 

частни лица, институции – публични и частни, банки, пенсионни фондове, фондации, 

корпорации и обикновени стопански субекти. В процеса на търсене и предлагане на 

произведения на съвременните автори, музеите и галериите като че ли са на 

последното място в съревнованието. Производството на съвременно изкуство става  

глобално и съвременните автори намират реализация в различни краища на света. 

Засилва се влиянието на световни и регионални търгове на съвременно изкуство, а 

международните аукционни къщи стават всемогъщи. 

Ние живеем в ежедневие на инфлация. Стойността на парите непрекъснато намалява. 

Затова всеки се стреми да купува със свободните си средства предмети със стойност. 

В тези случаи изкуството има характеристиките на земята и недвижимата собственост. 

Няма заместител. Колкото по-добра е една творба, толкова по-добра интелектуална и 

капиталова инвестиция е притежаването й. 
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