
Οι 5 πιο ακριβοί πίνακες που πωλήθηκαν σε δημοπρασία   
 

Πηγή “In Good Taste” 2020 

 
1.  «Salvator Mundi», έργο του 1490–1500.  
 
Ένας πίνακας του Ιταλού αναγεννησιακού καλλιτέχνη Leonardo da Vinci. 

Πωλήθηκε για 450,3 εκατομμύρια δολλάρια στον οίκο Christie's (15 Νοεμβρίου 2017) 

              

Για μεγάλο διάστημα εθεωρείτο ότι ο πίνακας είναι ένα αντίγραφο κάποιου χαμένου πρωτο-
τύπου. Ήταν καλυμμένος με υπερβολική βαφή, στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, αποκατα-
στάθηκε και συμπεριελήφθηκε στη μεγάλη έκθεση του Leonardo da Vinci στην Εθνική 
Πινακοθήκη του Λονδίνου, το 2011–12. 



 
 
Ο πιο ακριβός πίνακας στον κόσμο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie's αντί 450,3 
εκατομ. δολλαρίων στις 15 Νοεμβρίου 2017. Σπάζοντας όλα τα προηγούμενα ρεκόρ και 
ξεπερνώντας τις προσδοκίες για τη δημοπρασία, η πώληση υπογράμμισε τη ζήτηση της 
αγοράς για τις σπάνιες εμφανίσεις σε πλειστηριασμό του καλλιτέχνη και τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των συλλεκτών για την κατοχή ενός έργου τέτοιου διαμετρήματος και διάκρισης. 
Πριν τη πώλησή του στο Christie's, ο πίνακας προσέλκυσε πολλούς συλλέκτες με διάφορες 
τιμές στη πάροδο των ετών: Από την πώληση για £ 45 στο Sotheby's το 1958 σε τιμή αγοράς 
127,5 εκατομμυρίων δολλαρίων από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Dmitry E. Rybolovlev το 
2005, ο οποίος προχώρησε στη δημοπρασία του 2017. Μετά το 2005, ακολούθησαν χρόνια 
εργασίας και έρευνας για να αποκαλυφθεί η πραγματική ταυτότητα του πίνακα. Λόγω του ότι 
το έργο δεν ήταν προσβάσιμο στο κοινό από το 1958, εθεωρείτο ως αντίγραφο έργο με 
άγνωστη ιστορία και κρυμμένο από πολλές υπερβαφές. Μετά από χρόνια έρευνας ανακτήθη-
κε η ιστορία του έργου, επιτρέποντας τελικά την απόδοση του στον Λεονάρντο ντα Βίντσι. 
Παρά την ιστορική του σημασία, αυτή η πώληση ορόσημο επέφερε αντιφατικές απόψεις. 
Πολλοί θεώρησαν ότι η πώληση ήταν μια φήμη για αναγνώριση επωνυμίας, αντί για εκτίμη-
ση και σεβασμό στη βαρύτητα του πίνακα. Το έργο υποβλήθηκε επίσης σε πολλές τεχνικές 
συντήρησης και καθαρισμού, οι οποίες πυροδότησαν συζήτηση σχετικά με τον τρόπο 
ταξινόμησης του πίνακα - πόσο πρωτότυπο είναι. 

 
2. Pablo Picasso, Les Femmes d' Alger ("Έκδοση Ο"), 1955 

Πωλήθηκε για 179,4 εκατομμύρια δολλάρια στο Christie's (11 Μαΐου 2015) 

        



Στην δημοπρασία της σειράς «Κοιτάζοντας μπροστά στο παρελθόν» του οίκου Christie’s το 
2015 με έργα του 20ού αιώνα, το Les Femmes d’ Alger (“Έκδοση Ο”) του Pablo Picasso 
εκτιμάται, από τις προθέσεις δημοπρασίας ότι θα διατεθεί στα 140 εκατομ. περίπου δολάρια. 
Αφού η προσφορά ξεπέρασε τα 120 εκατομμύρια δολλάρια τη νύχτα της πώλησης, πέντε 
πλειοδότες οδήγησαν αργά την τιμή προς τα πάνω, με περίπου μόλις 1 εκατομμύριο δολάρια 
τη φορά. Τελικά, ο πίνακας απονεμήθηκε σε έναν πλειοδότη τηλεφώνου με τον Brett Gorvy, 
διεθνή επικεφαλής της σύγχρονης τέχνης του Christie’s, για 179,4 εκατομμύρια δολάρια. 
Εκείνη την εποχή, ήταν η υψηλότερη τιμή ρεκόρ για πίνακα πλειστηριασμού. 

Αυτό το κομμάτι είναι ένα από τα πιο τολμηρά και πιο αξιοσημείωτα του Πικάσο από μια 
σειρά ζωγραφικών έργων που παρήγαγε μεταξύ 1954 και 1955. Ήταν σε καλή κατάσταση τη 
στιγμή της πώλησης, οπότε ήταν ένα ιδιαίτερο απόκτημα για όποιον μπορούσε να πληρώσει 
το τίμημα. Πριν από την πώληση του 2015, είχε πωληθεί τελευταία φορά το Νοέμβριο του 
1997 για 31,9 εκατομμύρια δολλάρια σε έναν συλλέκτη από τη Σαουδική Αραβία. 

 

3. Amedeo Modigliani, Nu couché, 1917–18 

Πωλήθηκε προς 170,4 εκατομμύρια δολλάρια στον οίκο Christie's (9 Νοεμβρίου 2015) 

      

Στην πρώτη του εμφάνιση σε δημοπρασία το 2015, ο πίνακας "reclining nude" του Amedeo 
Modigliani πέτυχε τη δεύτερη υψηλότερη τιμή δημοπρασίας εκείνη την εποχή: 170,4 
εκατομμύρια δολάρια. Η υποβολή προσφορών ξεκίνησε στα 75 εκατομμύρια δολάρια, η 
οποία ξεπέρασε ήδη το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας της Modigliani ύψους 70,7 
εκατομμυρίων δολαρίων. Το έργο τελικά πωλήθηκε στον ιδιώτη κινέζο συλλέκτη Liu Yiqian. 
Ως ένας από τους πιο αξιοσημείωτους πίνακες του Modigliani, που ζωγραφίστηκε το 1917 
θεωρείται σήμερα μέρος μιας σειράς έργων της γυμνής φόρμας που κατατάσσονται στη 
μοντερνιστική τέχνη. 



4. Amedeo Modigliani, Nu couché (sur le côté gauche), 1917–18 

Πωλήθηκε προς 157,2 εκατομμύρια δολλάρια στο Sotheby's (14 Μαΐου 2018) 

           

Ζωγραφίστηκε περίπου το ίδιο διάστημα με το προηγούμενο έργο. Ο πίνακας Nu couché (sur 
le côté gauche) πήρε την υψηλότερη τιμή δημοπρασίας στην ιστορία του οίκου Sotheby’s το 
2018 με 157,2 εκατομμύρια δολλάρια. Η υποβολή προσφορών για το κομμάτι ξεκίνησε στα 
125 εκατομμύρια δολλάρια και τελικά κατέληξε στο πλειοδότη μέσω τηλεφώνου στο Simon 
Shaw, συνεπικεφαλής της Ιμπρεσιονιστικής και Μοντέρνας τέχνης του Sotheby. Αυτό και 
άλλα γυμνά του Modigliani ήταν εντυπωσιακά τολμηρά και αρχικά μάλιστα θεωρήθηκαν 
σκανδαλώδη. 
 

5. Francis Bacon, Τρεις μελέτες του Lucian Freud, 1969 
 

Πωλήθηκε προς 142,4 εκατομμύρια δολλάρια στο Christie's (12 Νοεμβρίου 2013) 
 

             



Ένα σπάνιο εύρημα κατά τη διάρκεια ενός μεταπολεμικού και σύγχρονου πλειστηριασμού 
που διεξήγαγε η Christie’s το 2013. Οι τρεις μελέτες του Francis Bacon του Lucian Freud 
πέτυχαν τιμή αγοράς 142,4 εκατομμυρίων δολλαρίων. Το τρίπτυχο ήταν το αντικείμενο 
«άγριου» διαγωνισμού. Όχι μόνο ξεπέρασε το The Scream του Edvard Munch, το οποίο είχε 
διατεθεί περίπου για 120 εκατομμύρια δολλάρια στο Sotheby's το προηγούμενο έτος, αλλά 
ήταν επίσης μέρος μιας χρονιάς ορόσημο για την Christie's. Η δημοπρασία κέρδισε 691,6 
εκατομμύρια δολάρια, τα οποία τότε ήταν σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια περισσότερο 
από την καλύτερη σεζόν. 

 
6. Qi Baishi, Δώδεκα Toπιογραφίες, 1925 

Πωλήθηκε για: 140,8 εκατομ. δολάρια στο Beijing Poly Auction (17 Δεκεμβρίου 2017) 

Η υψηλή τιμή του έργου του Qi Baishi δεν ήταν η μόνη αξιοσημείωτη πτυχή της πώλησής 
του το 2017. Η τιμή πώλησης σταθεροποίησε τη θέση του Qi Baishi στον κόσμο της τέχνης 
ως ο πρώτος Κινέζος καλλιτέχνης που έχει πωλήσει ένα έργο τέχνης σε δημοπρασία για 
πάνω από 100 εκατομ. $. Ο καλλιτέχνης φιλοτέχνησε το έργο αυτό το 1925 σε ηλικία 62 
ετών. Το αξιοσημείωτο στυλ του συνδυασμού της καλλιγραφίας και της ζωγραφικής με 
πινέλο, είναι γνωστό ως ένα από τα πιο εκφραστικά σημεία της τεχνικής του Qi Baishi.  
Οι “δώδεκα τοπιογραφίες” είναι το μεγαλύτερο έργο που δημιούργησε ποτέ. 

 

Tα 20 χρόνια:  
   

Qi Baishi (1863 – 16 Σεπτεμβρίου 1957)  -  Νίκος Καζαντζάκης (1883 – 26 Οκτωβρίου 1957)  
 
Ο Νίκος Καζαντζάκης επέστρεψε από το δεύτερο ταξίδι στη Κίνα (προσκεκλημένος της 
κινεζικής κυβέρνησης τον Ιούνιο του 1957) με κλονισμένη την υγεία του προσβληθείς από 
λευχαιμία. Νοσηλεύτηκε στην Κοπεγχάγη και στο Freiburg im Breisgau της Γερμανίας, όπου 
τελικά κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου 1957. Κατά το ταξίδι αυτό η κ. Ελένη Καζαντζάκη 
έφερε μαζί της μερικές αυθεντικές τυπογραφίες έργων του Qi Baishi. 

Με την ίδρυση της Νέας Κίνας ο Qi Baishi ανακηρύχθηκε επίτιμος καθηγητής και επίτιμος 
πρόεδρος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Πεκίνου, ενώ το 1956, σε ηλικία 93 χρόνων 
τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης – το ίδιο 
βραβείο, την ίδια χρονιά, θα απονεμηθεί και στον Νίκο Καζαντζάκη, σε ηλικία 73 χρόνων. 
Απέθανε σε ηλικία 94 χρόνων στις 16 Σεπτεμβρίου 1957 στο Πεκίνο, ένα μήνα πριν το 
θάνατο του Ν. Καζαντζάκη που επέθανε σε ηλικία 74 ετών. 



 
 7. Edvard Munch, The Scream, 1893 

Πωλήθηκε προς 119,9 εκατομμύρια δολλάρια στο Sotheby's (2 Μαΐου 2012) 
     

 

Μια σημαντική πηγή έμπνευσης για τον εξπρεσιονισμό στις αρχές του 20ού αιώνα.               
Το έργο “The Scream” του Edvard Munch έχει γίνει μια από τις πιο εμβληματικές και 
αναγνωρίσιμες εικόνες της εποχής μας (απέκτησε και το δικό της ατομικό σύμβολο - 
emoji) και ήταν ο πίνακας με τις υψηλότερες τιμές προσφοράς στη δημοπρασία το 
2012. Ο Munch ζωγράφισε το πίνακα μαζί με άλλα 22 έργα που εκτέθηκαν στο 
Βερολίνο το 1902, όλα παρουσιάζοντας ασυνήθιστα θέματα για εκείνη τη χρονική 
περίοδο. Κυμαίνονταν από αγάπη και απώλεια έως θάνατο και πνευματικότητα. Αυτή 
είναι μία από τις τέσσερις εκδόσεις του “The Scream”. O αρχικός της τίτλος ήταν “Der 
Schrei der Natur” (“H Κραυγή της Φύσης”). 

 

 


