
O IMPACTO DA NACIONALIDADE NO MERCADO DE 

ARTE CONTEMPORÂNEO

Resumo

A nacionalidade e o território afetam grandemente a fama 

artística, embora os atores no mundo contemporâneo da 

arte tendam a negar o fato. Os artistas mais reconhecidos 

geralmente pertencem a um seleto número de países oci-

dentais entre os quais o Reino Unido e a Alemanha, mas 

também os Estados Unidos, e ganham a parte do leão. Isso 

se reflete na representação desigual dos países na elabo-

ração de classificações como a Kunstkompass, utilizada 

para objetivar a fama e visibilidade dos artistas. O número 

muito pequeno de países que concentram os artistas mais 

famosos também indica a homologia com a nacionalidade 

dos mais poderosos atores do mundo artístico contempo-

râneo, tal como relacionado na ArtReview Power 100. Na 

conclusão, mostro que, ao menos para os anos recentes 

dos principais artistas, as nacionalidades daqueles mais 

evidenciados em instituições e daqueles mais bem suce-

didos no mercado divergem.

THE IMPACT OF NATIONALITY ON THE 

CONTEMPORARY ART MARKET

Abstract

Although actors in the contemporary art world tend to 

deny the fact, nationality and territory have a major ef-

fect on artistic fame. The most recognized artists gener-

ally belong to a very select number of countries that are 

all Western and among which the United Kingdom and 

Germany, but even more so the USA, take the lion’s share. 

This reflects the uneven representation of countries in 

the elaboration of rankings, like the Kunstkompass, used 

to objectivize the fame and visibility of artists. The very 

small number of countries concentrating the most famous 

artists also shows a homology with the nationality of the 

most powerful players from the contemporary art world, 

as listed in the ArtReview Power 100. In concluding the ar-

ticle, I show that, at least for top artists over recent years, 

the nationalities of the most visible artists in institutions 

and those of the most successful artists on the artists on 

the market diverge.
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