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Портрет на купувача на произведения
на изкуството

Редица от анкетираните споделиха, че са стиг-
нали да момент от живота си, в който са изпи-
тали желание да закупят стойностни предмети 
за дома си, но не били сигурни накъде да се насо-
чат, тъй като подхождат с предпазливост към 
традиционните галерии. 

Някои от хората, с които влязох в контакт, при-
тежаваха произведения на изкуството, закупени 
от приятели на художници или ги бяха получили 
под формата на “натурално” плащане от страна 
на художниците. Например един фризьор сподели, 
че е получил творба точно по този начин. 

Стана ясно, че професионалистите в сферата 
на изобразителното изкуство са сформирали 
активен пазар от купувачи на произведения на 
изкуството. 

Няколко от анкетираните лица изразиха желание 
да притежават произведения на изкуството, 
но в същото време твърдяха, че биха отделили 
най-много 50 лв. за подобна покупка: „Ако си подре-
дил своята гостна и си похарчил определена сума 
за килим и за боя, защо да не отделиш още 30-50 
лева за картина.“

Оказа се, че на хората им е трудно да кажат защо 
са решили да закупят произведение на изкуство-
то, обикновено това става спонтанно, когато 
видиш нещо, което толкова ти харесва, незабав-
но пожелаваш да го притежаваш. 

Повод за покупки са и празниците, тъй като 
хората имат свободно време и са в настроение 
да харчат пари за неща, които не са от първа 
необходимост и имат сувенирна стойност.

При три семейни двойки се получава така, че 
първо закупуват едно оригинално произведение, 
после закупуват и още и си ги разменят като 
подаръци за рождени дни и Коледа. Купувачите 

Опитът за идентификация на пазарния сегмент, 
съставен от купувачи на оригинални новаторски 
произведения на съвременното изкуство, се осно-
вава на информацията, предоставена от упра-
вителите на галерии, които успешно се справят 
с продажбите, както и на опита от пробните 
проекти. Все пак изводите трябва да се потвър-
дят от количествено проучване. 

В опита си да установя рамките на пазара на про-
изведения на съвременното изкуство в България, 
като идентифицирам типичния купувач, трябва 
да не забравям, че както продуктът, така и паза-
рът са уникални по своята същност. 

За целта влязох в контакт с потребители и 
частни лица, които имаха данни за потенциални 
купувачи. Всички те бяха обхванати в анкета 
чрез структуриран въпросник. 

Проучването показа, че има частни лица, които 
са готови да закупят оригинални произведения 
на изкуството, но не са наясно как да процеди-
рат.
  
Според едно от лицата е по-лесно да се събират 
вещи с антикварна стойност, тъй като можеш да 
следиш за продажби от багажници на коли и панаири 
за ценни антикварни вещи, и да се забавляваш по 
този начин, атмосферата е непринудена, никой не 
те оглежда внимателно, а и съществуват програми 
като “Шоу на колела за антикварни вещи”, книги и 
списания, които задоволяват нарастващия интерес 
на потребителя. 

Друго лице сподели, че се опитва да си състави 
колекция, като влиза в пряка връзка със студенти 
по изкуствата с цел да си спести разходи и да 
избегне контакт с галериите. Посещението на 
изложби на дипломанти е според него приятен 
начин за запознанство с вълнуващи съвременни 
произведения. 



потвърдиха установеното от служителите 
на галерии, че след като веднъж се пречупиш, 
после започваш да закупуваш произведения на 
изкуството с лекота и желание. Като пример 
ми дадоха един пощальон и съпругата му, които 
бяха направили покупка по схема за шестмесечен 
безлихвен заем и оттогава по същата схема заку-
пуват по едно произведение, след като приключи 
изплащането на всяка предишна покупка. 

Редица от анкетираните бяха осъществили 
покупка само по следните начини: след ползване 
на заемната схема, чрез разсрочено плащане или 
схеми за безлихвен заем. Други споделиха, че при 
наличието на услуга за безлихвен заем са щели да 
осъществят покупка, за която съжаляват, че не 
са направили. 

Твърде малко хора заявиха, че смело влизат в 
галерии; много от хората коментираха липсата 
на информация относно възможностите за осъ-
ществяване на покупки; споделен бе и страхът, 
че може да се изложиш с липсата на познания за 
изкуство или за правилния начин на изразяване в 
компанията на художници и служители на гале-
рии.   

Тези мнения бяха изразени изключително от 
представители на професионалното съсловие на 
средната класа, като повечето от тях са имали 
желание да осъществят покупка. При липса на 
приятна, незаплашителна атмосфера при заку-
пуването на творби хората правят по-удачен 
избор, като например на по-висококачествени 
платна, поставени в рамка.

Направената оценка показва, че съществува 
обособена система за представяне на творби, 
но не съществува широко приета система или 
практика за осъществяване на продажби в Бълга-
рия. Публиката, която би могла да се заинтригува 
от покупки, не разполага с ясни насоки или лесен 
достъп до този процес. Това очевидно се дължи 
на ориентираност в тази сфера към продукта, а 
не толкова към пазара. Достъпът до информация 
относно събития в тази сфера зависи от това 
дали фигурираш в „списъка за частна промоция 
на изложба“. Този списък се прави въз основа на 
направена вече покупка, познанство с художника 
или галерията, или въз основа на принадлежност 
към този род дейност. 

Социално-икономически фактори

Изследвах хора, повечето от които имат ви-
сше образование, борят се за научна степен или 
имат такава. Покупателната способност или 
разполагаемият доход не служат като обединя-
ващ фактор – често купувачите правят покупка, 
чиято стойност не съответства на техния раз-
полагаем доход. Купувачи са също и студентите, 

и представители на по-нископлатени професии в 
сферата на изкуството. Оттук и популярност-
та на схемите за безлихвени заеми. Образование-
то на интервюираните по-скоро сочи към начин 
на живот и амбиции, характерни за средната 
класа, но ценностите, които изповядват, често 
са признак на нетрадиционен или бохемски начин 
на живот. 
 
Психографски фактори
Купувачът като новатор

С появата на всеки нов продукт се очертава 
следната картина: хората, които първи заку-
пуват продукта се различават коренно в отно-
шението си към правенето на покупки от тези, 
които биха закупили продукта едва след като се 
е наложил на пазара. В пазарната терминология 
това е известно като дифузия на новаторство-
то (Hersey, 1988). Хората, които първи закупу-
ват даден продукт се наричат „новатори“, те 
са готови да рискуват с покупката само и само 
да се превърнат в първите й притежатели 
и представляват 2,5% от пазара. Тези, които 
непосредствено ги следват, т. нар. пост-новато-
ри, съставляват 13,5% от пазара. Те проявяват 
малко по-голямо търпение от новаторите, като 
изчакват частичното налагане на продукта, но и 
за тях е характерно желанието да бъдат воде-
щи в модата, а не просто последователи. И за 
двете групи е характерно желанието да следват 
собствения си инстинкт по отношение на някои 
продукти, както и да дават тон на модата в 
своята демографска или професионална общност. 
Новаторите извличат удоволствие от това да 
препоръчват закупеното от тях или да повлия-
ват за извършването на покупки. 

В тази класация следват „ранното“ мнозинство, 
„късното“ мнозинство и „костенурките“.

Класифицирането на хората според скоростта 
на закупуване на даден продукт е нетрадиционен 
метод за пазарна сегментация, тъй като даден 
купувач може да е новатор по отношение на 
художествено произведение и в същото време да 
е абсолютна „костенурка“ в избора на облеклото 
си. И все пак, не са редки рекламните кампании, 
които насочват представянето на продукта 
към „ранното“ мнозинство, като се позовават 
на стремежа им да се отличават като новатори 
или „пост-новатори“. 

Оказва се, че типът хора, готови да закупят 
оригинални новаторски произведения на изку-
ството, вероятно ще попаднат в групата на 
новаторите или пост-новаторите, тъй като 
очакваме хората да бъдат уверени във вкуса и в 
преценката си, да дават тон в мнението и мо-
дата и уверено да вложат пари в даден продукт 
само заради него самия, а не с цел да се солида-
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ризират с ценностите на болшинството. В 
своята книга “Принципи на маркетинга” Филип 
Котлър описва новаторите като “относително 
млади, по-добре образовани и с по-високи доходи 
от купувачите, принадлежащи към “късното” 
мнозинство или от тези, които изобщо не ку-
пуват продукта. Те проявяват по-голяма отзив-
чивост към непознати неща, разчитат повече 
на своята ценностна система и преценка, и са 
по-склонни да рискуват. Те не са така лоялни на 
определена марка и са склонни да се възползват 
от специални предложения при представянето 
на продукта като отстъпки, купони, мостри.” 

Направеното описание ни навежда на извода, че 
новаторите и пост-новаторите в закупуване-
то на произведения на изкуството и предмети 
за вътрешно оформление по-скоро спадат към 
творческите професии или към професиите, при 
които се насърчава индивидуалния подход. 

Това описание също обяснява защо данните от 
анкетното ми проучване бяха така негативни, 
след като в представителната извадка нарочно 
не бяха включени хора, професионално обвър-
зани с визуалните изкуства. То дава отговор 
и на въпроса защо корпоративните купувачи 
предпочитат конвенционални творби: защото 
служителят, взел решение за покупката, не е 
убеден новатор или не заема пост, при който 
се цени индивидуалното мнение, и така той 
избира творби, които вероятно ще срещнат 
одобрението на колегите, като това са обикно-
вено “безобидни” работи – акварел, пейзаж или 
традиционни репродукции. 

Друга характерна черта на купувача на произве-
дения на изкуството е нематериалистичният 
подход към покупката. Независимо че голяма 
част от купувачите гледат на изкуството 
като на инвестиция, повечето от хората, с 
които говорихме за целта на това проучване, 
бяха закупили творби най-вече за удоволствие. 
Готовността да похарчат повече, отколкото в 
действителност могат да си позволят, осъзна-
ването на разликата в стойностите на ориги-
нална гравюра и репродукция и спонтанността, 
с която се правят покупките, по-скоро сочеше 
към факта, че правенето на точни сметки не е 
приоритет за тях. 

Като обобщение може да се каже, че типичният 
купувач на произведения на съвременното изку-
ство по-скоро:

• се изявява професионално в полето на сред-
ствата за информиране или принадлежи към 
творческите, или към свободните  професии, 
и има висше образование; 

• има нетрадиционен вкус; 

• дава тон на модата или се стреми към това; 

• е спонтанен купувач.

От този портрет на купувача на произведения 
на изкуството става по-ясно защо не открива-
ме много на брой хора от този тип, които да 
“дебнат” за появата на нови таланти в галерии-
те, каквато е практиката в САЩ. Ако галериите 
в България са въобще насочени към някакъв па-
зар, то това е пазарът на изкуството като ин-
вестиция, а не толкова към спонтанния купувач. 
Дори купувачите често да харчат за произве-
дения на изкуството повече, отколкото могат 
да си позволят в САЩ, те биват привличани от 
безлихвени заеми и правят покупка спонтанно, 
когато харесат нещо.

И все пак системата на американските галерии 
е изградена така, че да откликва на нуждите на 
целенасочения и уверен купувач, който вече е 
взел решение.

Резултатите от събраните данни относно по-
требителите на визуално изкуство в България 
могат да бъдат определени като хора с консер-
вативен вкус, те купуват най-вече изкуство, 
което да отива на интериора на домовете им 
или според тях има сувенирна стойност. “Инвес-
титорите” се оказаха с по-съвременен вкус, но 
имат склонност да колекционират произведе-
ния на съвременни автори с натрупан първона-
чален опит.  Предпочитанията бяха насочени 
към картини в рамка. Повечето от тези хора са 
на мнение, че съвременното изкуство се отъж-
дествява с модерното изкуство. Повечето хора 
подбират творбите повлияни от цветовете 
или от възможността за съпричастност с 
тематиката на творбата. Повечето покупки са 
направени импулсивно, а не с изричната цел да 
се закупи произведение на изкуството. 

От направените проучвания относно профила 
на корпоративния купувач мога да обобщя след-
ното: 

В България и САЩ съществуват т. нар. „корпо-
ративни купувачи”, които обикновено са пред-
ставители на по-големи или по-малки банки, 
фирми и хотели. Повечето покупки са направени 
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целево, за да се запълни определено простран-
ство, а не толкова с цел да се прокара дадена 
политика. Тази тенденция в САЩ е коренно 
различна.Там всяка една уважавана компания има 
политика за подкрепа на изкуството, като заку-
пува артефакти чрез консултанти периодично 
за своя колекция. В България в малките фирми 
решението за покупка обикновено се взема от 
управителния директор; в по-големите компа-
нии това решение в повечето случаи е отговор-
ност, поверена на т. нар. офис мениджър или, 
когато е уместно, на творческия директор. Оч-
акванията спрямо цената в България са цени от 
порядъка на 50 лв. за плакати в рамка и 50-300 лв.  
за творба на неизвестен художник, и от 1000 лв. 
нагоре за творби на известни автори. В САЩ 
сумите за откупки са идентични, но в американ-
ски долари. Накратко, корпоративните покупки 
съставляват малък пазар, който извършва дей-
ност главно чрез каталози, при което предпочи-
танията са към реалистичното изкуство, а не 
толкова към чисто абстрактното. Фактите, 
установени с помощта на това изследване, в 
голяма степен се потвърдиха от доклада, напра-
вен от Opinion Research Corporation International 
за Paddington Print Shop относно маркетинга на 
декоративни гравюри за август 1999 г. Устано-
вените факти не съвпаднаха само по един осно-
вен въпрос: според Opinion Research Corporation 
International корпоративният сектор в САЩ 
закупува и оригинални творби – нещо, което не 
се потвърждава от моето наблюдение, където 
данните сочат, че главно се купуват принтове 
(копия) и по-рядко оригинално изкуство. 

Според Лий Каплин наличието на такава прак-
тика за откупуване на копия на картини: 

• води до липсата на възможност за продажби 
на оригинално изкуство; 

• принуждава творците да инвестират голе-
ми суми в изложби, разходите за които не са 
адекватни на финансовата възвращаемост; 

• води до намаляване на броя на купуващите 
произведения на изкуството и стесняване на 
финансовата основа на пазара за изкуство.

Заключението от това проучване е, че схемите 
за заем и покупка на произведения на изкуство-
то насърчават частните покупки на произве-
дения на изкуството и по този начин спомагат 
за развитието, макар и на по-ниско ниво, на 
търговията с произведения на изкуството в 
САЩ. От друга страна, наличието на масов па-
зар на принтове (копия) на произведения, които 
са на значително по-ниски цени от оригинално-
то изкуство, намалява възможността да бъдат 
откупувани по-голям брой оригинални картини, 
което е целта на техните автори, и мултипли-
цира този вид изкуство. Тази тенденция в Бъл-
гария все още не е навлязла, въпреки че някои от 
галеристите споделиха, че са имали ситуации 
клиенти да купуват за хотели, които са поже-
лали принтове и постери вместо оригинални 
картини. Това се обяснява с по-ниските цени на 
принтове. Все пак това е рядко явление и като 
цяло може да се каже, че в България, въпреки сте-
снения пазар на визуалните изкуства, се правят 
главно корпоративни откупки на оригинално 
изкуство.
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