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Motywacja

Dzieła sztuki są kupowane w Polsce coraz chętniej. Stoją za tym uchwytne powody: bywają

nabywane z pobudek estetycznych, jako droga do budowy kolekcji, a niekiedy jako sposób na

dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Choć polski rynek sztuki jest młody, to charakteryzuje

się wysoką dynamiką wzrostu. Dominująca część sprzedaży odbywa się w domach aukcyjnych.

W samym tylko 2018 roku w Polsce odbyły się 302 aukcje sztuki z łącznym obrotem na poziomie

252 milionów złotych [1]. W 2020 roku było to już 467 aukcji przy obrocie na poziomie 380,4

milionów złotych [3]. W 2021 roku Desa Unicum, największy dom aukcyjny został sklasyfikowany

jako ósmy w Europie pod względem wysokości obrotów1. Sprzedawano na nich głównie obrazy –

to historycznie najważniejsze i zarazem najistotniejsze w badaniach medium sztuki. W obliczu

rosnącego zainteresowania, w optyce nauk ekonomicznych rodzą się pytania o szczegóły transakcji

i rynku – na przykład o to, jak kształtują się preferencje nabywcze oraz determinanty cenowe

na rynku sztuki. I to właśnie te zagadnienia są przedmiotem rozprawy doktorskiej. Aby udzielić

możliwie wyczerpującej i relewantnej odpowiedzi, w toku badań skorzystano z metod: ilościowych,

sztucznej inteligencji oraz przetwarzania obrazów.

Zainteresowanie tematem preferencji nabywczych i determinantów cenowych wynika z ist-

nienia konkretnych luk badawczych. Przeprowadzenie prezentowanych w dysertacji badań miało

na celu ich uzupełnienie. Mianowicie, do tej pory kilkoro badaczy zaprezentowało wyniki ana-

lizy regresji hedonicznej dla lat 2007-2010 na polskim rynku sztuki [12, 24, 16, 17]. Witkowska i

Lucińska [25] analizowały też wydłużony okres (2007-2013) pod kątem zastosowania rozmaitych

indeksów rynku sztuki. Z kolei Białowąs i in. [4] oraz Szyszka i Białowąs [22] przeprowadzili ana-

lizę z wykorzystaniem regresji powtórnej sprzedaży w latach 1989-2012. Wadą tej metody jest

brak możliwości oceny determinantów cenowych analizowanych dóbr. Tym samym powstaje po-

trzeba opracowania nowego zestawienia. Ponadto, omawiane wyżej zbiory danych nie są obecnie

publicznie dostępne. Należy więc przygotować i opracować aktualne dane.

Poza klasyczną analizą ilościową, w badaniach podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ

koloru na cenę sprzedaży dzieł sztuki. Kolor jest bowiem podstawową składową dzieła sztuk

wizualnych, stanowi przedmiot osobistych upodobań, może więc także stanowić o wartości eko-

nomicznej danej pracy. Niewielka liczba publikacji poruszała zagadnienie wpływu koloru na

cenę na światowych rynkach [21, 18, 6]. Prezentowana dysertacja jest pierwszą, która ewaluuje
1https://www.bankier.pl/wiadomosc/Desa-wsrod-najwiekszych-domow-aukcyjnych-w-Europie-8279938.

html
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algorytmy kwantyzacji kolorów dla obrazów pod kątem minimalizacji błędu kwantyzacji oraz

maksymalizacji różnorodności uzyskanej palety kolorów. Jest to też pierwsza praca poruszająca

zagadnienie wpływu koloru na cenę dzieła sztuki na polskim rynku.

Z powyższego krótkiego opisu motywacji stojących za badaniami oraz charakterem ekspery-

mentów wynika, że przedmiot prezentowanych badań wpisuje się w dziedzinę nauk społecznych

w dyscyplinie ekonomia i finanse. W klasyfikacji Journal of Economic Literature ilościową ana-

lizę rynku sztuki lokować można w co najmniej dwóch kategoriach – w ekonomii sztuki i literatury

(JEL Z11, ang. economics of the arts and literature) oraz indeksów i agregacji (JEL C43, ang.

index numbers and aggregation). Prezentowana dysertacja poświęcona jest również minimalizacji

zjawiska asymetrii informacji. Wejście na rynek sztuki wymaga specyficznej wiedzy z pogranicza

ekonomii i historii sztuki, co może zniechęcać potencjalnych inwestorów. Identyfikacja zachowań

nabywczych i determinantów cenowych przekłada się na ułatwienie podejmowania decyzji oraz

zrozumienia rynku sztuki. Ponadto, w pracy zestawiono tradycyjne metody ilościowej analizy

z metodą XGBoost wspartą technikami wyjaśnialnej sztucznej inteligencji, co również nie było

wykorzystywane wcześniej w publikacjach dotyczących rynku sztuki.

Teza, cele i problemy badawcze

Celem pracy doktorskiej jest zbadanie cech obrazów pod kątem modelowania preferencji na-

bywców na polskim rynku sztuki, co na potrzeby badań definiuje się jako zarówno statystyczny

opis sprzedanych dzieł, jak i wyjaśnienie wpływu poszczególnych cech na końcową cenę. Szcze-

gólną uwagę poświęcono kolorystyce obrazu. Tym samym głównym problemem badawczym

pracy jest brak wiedzy, które cechy obrazów (w szczególności te związane z kolorem) są istotne

dla modelowania zachowań nabywczych kupujących na polskim rynku sztuki. Z kolei teza pracy

została sformułowana w następujący sposób: Zastosowanie metod kwantyzacji kolorów wraz z Al-

gorytmem 18 w celu pozyskania cech związanych z kolorem pozwoli zwiększyć udział wyjaśnionej

wariancji modeli prezentujących preferencje nabywcze i determinanty cenowe na polskim rynku

sztuki.

Kwantyzacja kolorów to proces redukcji liczby kolorów poprzez ujednolicenie podobnych do

siebie barw. Tym samym należy rozpatrzyć problem wyboru właściwej metody doboru kolorów,

która z kolei jest używana jako składowa Artefaktu 1 nazywanego też Algorytmem 18 w rozu-

mieniu metody badawczej Design Science (omówiona w kolejnej sekcji). Teza jest ewaluowana za

2



pomocą porównania wartości współczynnika determinacji w wersji standardowej oraz skorygowa-

nej w modelach liniowych oraz dodatkowo walidowana technikami oceny wpływu poszczególnych

zmiennych w modelach przygotowanych z pomocą algorytmu XGBoost [7]. Ponadto, sprawdzono

też wpływ wielobarwności na cenę obrazów.

Aby rozwiązać problem badawczy, w pracy zostały postawione następujące pytania badaw-

cze:

Q1: Jakie metody mogą zostać użyte w celu oceny wpływu cech obrazów na wylicytowaną cenę?

Q2: W jaki sposób można uzyskać informacje dotyczące kolorów na danym obrazie?

Q3: Jaki jest najlepszy algorytm kwantyzacji kolorów dla obrazów?

Q4: Jakie cechy obrazów są istotne dla nabywców na polskim rynku sztuki?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania i obronić przestawioną w pracy tezę, w pracy zostały

wyodrębnione następujące cele badawcze:

O1: Przygotowanie zbioru danych pozwalającego przeprowadzić wymagane eksperymenty.

O2: Opracowanie metody pozwalającej na uzyskanie informacji o kolorach zawartych na obrazie

(Artefakt 1).

O3: Ewaluacja metod pozyskiwania informacji o cechach związanych z kolorami na danych po-

chodzących z polskiego rynku sztuki.

O4: Określenie, które cechy obrazów są istotne z punktu preferencji nabywców na polskim rynku

sztuki.

O5: Określenie determinantów cenowych obrazów na polskim rynku sztuki.

Metoda badawcza

Z uwagi na fakt, że prezentowana dysertacja sytuuje się na pograniczu ekonomii ilościowej oraz

nauki o danych (ang. data science), należało wykorzystać adekwatne koncepcje metodologiczne.

Jak zostało wspomniane, ilościowa analiza rynku sztuki wpisuje pracę w dyscyplinę ekonomii

i finansów. Nauka o danych jest natomiast interdyscyplinarną dziedziną zajmującą się pozy-

skiwaniem wiedzy z danych. Jej wybrane techniki, takie jak uczenie zespołowe (ang. ensemble

learning), wyjaśnialna sztuczna inteligencja (ang. explanatory artificial intelligence, skracane

często do XAI), czy też proces CRISP-DM, są wykorzystywane w badaniach w celu określenia

preferencji nabywczych oraz determinantów cenowych na polskim rynku sztuki. Z tego względu

prowadzone przez autora badania mogą wpisywać się w nauki behawioralne w rozumieniu bada-
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nia i wyjaśniania ludzkich zachowań – cel ten osiągnięto przez zastosowanie technik typowych

dla pokrewnych badań, m.in. modeli liniowych, zespołowych drzew regresji. Głównym efektem

pracy są jednak artefakty w postaci metody (wspomniany już Algorytm 18) oraz modeli (zob.

rozdział 6.2 w dysertacji). Tym samym takie swoiste skrzyżowanie ekonomii oraz nauki o danych

wraz z wygenerowanymi artefaktami wpisuje badania w paradygmat projektowania w badaniach

nad systemami informacyjnymi (ang. design science for information systems), który został za-

projektowany przez Hevnera i in. [11].

Główna metoda badawcza, czyli paradygmat projektowania Hevnera składa się z 7 wytycz-

nych [11]:

Projekt jako artefakt. Artefakt jest nowym rozwiązaniem problemu badawczego lub użyciem

znanych wcześniej metod w innowacyjny sposób. W prezentowanej pracy takimi artefaktami

są algorytm do określania udziału kolorów (Algorytm 18) oraz powstałe z jego użyciem

modele.

Istotność problemu. Wypracowane artefakty rozwiązują problemy istotne z punktu widzenia

nauki i biznesu.

Ewaluacja projektu. Użyteczność, jakość oraz efektywność wytworzonych artefaktów należy

skrupulatnie sprawdzać, co w dysertacji wykonano za pomocą kilku metryk w zależności

od artefaktu. Błąd średniokwadratowy oraz różnorodność koloru są używane w celu wyło-

nienia najlepszego algorytmu kwantyzacji kolorów. Do oceny modeli używane są m.in. błąd

średniokwadratowy oraz współczynnik determinacji.

Wkład do nauki. Wkład do nauki zostanie szczegółowo omówiony w przedostatniej sekcji

streszczenia.

Rygor badawczy. W przedstawionej dysertacji jest on przestrzegany m.in. przez: stosowanie

metody badawczej design science, procesu CRISP-DM oraz konkretnych wytycznych doty-

czących przeprowadzania przeglądu literatury (przedstawione poniżej).

Projekt jako proces poszukiwania. Ta wytyczna wskazuje na iteracyjną naturę rozwoju ar-

tefaktów. Jest to odzwierciedlone w badaniach m.in. przez: proces poszukiwania najlepszego

algorytmu kwantyzacji koloru (Rozdział 5.1 w dysertacji) oraz optymalizację hiperparame-

trów przy konstruowaniu modeli (Rozdział 6.2 w dysertacji).

Komunikacja rezultatów badań. Rezultaty badań są szczegółowo opisane w przedstawionej

dysertacji.

Oprócz powyższej głównej metody badawczej, w pracy zastosowano dwa dodatkowe zbiory
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wytycznych: systemowe podejście do przeprowadzenia efektywnego przeglądu literatury [14] oraz

CRISP-DM [23]. Pierwszy z nich związany jest z przeglądem literatury i wprowadza techniki

takie jak wyszukiwanie po słowach kluczowych, a także przegląd źródeł „w przód” oraz “wstecz”

(ang. backward and forward search ). Jako podstawowe źródła poszukiwań podczas przeglądu

literatury uwzględniono bazy Google Scholar, Springer Link, Elsevier Science Direct oraz ACM

Digital Library. Z kolei CRISP-DM (skrót od ang. CRoss Industry Standard Process for Data

Mining) to model cyklu życia procesów związanych z eksploracją danych. Jego fazy to: zro-

zumienie biznesu (omówione m.in. w rozdziale 1.2 w ramach motywacji), zrozumienie danych

(objaśnione m.in. w rozdziale 6.1 wraz z omówionymi statystykami opisowymi analizowanych

danych), przygotowanie danych (zrealizowanie jako zebranie danych na potrzeby eksperymen-

tów), modelowanie i ewaluacja (rozdział 6 w dysertacji). Finalna faza – wdrożenie – wykracza

poza prezentowaną dysertację i jest pomijalna z punktu widzenia przedstawianych badań.

Struktura dysertacji

Przedłożona dysertacja składa się z siedmiu rozdziałów, uzupełnionych jednym załącznikiem.

Tekst można podzielić na dwie główne części, gdzie w pierwszej na łamach trzech rozdziałów

omówiona została literatura, zaś druga jest dwurozdziałowym opisem przeprowadzonych badań

oraz ich rezultatów. Poprzedza je rozdział 1, który jest wprowadzeniem do tematu pracy. Składa

się on z czterech sekcji: prezentacji motywacji, omówienia wkładu do nauki, opisania problemu

badawczego i metody badawczej, oraz przedstawienia struktury pracy.

Stan badań obejmuje:

• badania ilościowe na rynkach sztuki (rozdział 2),

• techniki przetwarzania obrazu na potrzeby analizy kolorów (rozdział 3),

• współczesne podejścia do drzew regresji i metody wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (roz-

dział 4).

Rozdział 2 poświęcony jest badaniom ilościowym na rynku sztuki. Poszczególne sekcje traktują

o ogólnych mechanizmach, statystykach i zachowaniach nabywców na zarówno globalnym, jak i

polskim rynku sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem domów aukcyjnych. Ponadto, omówione

zostały klasyczne metody ilościowej analizy rynków sztuki, takie jak regresja hedoniczna oraz

konstruowanie indeksów.

W rozdziale 3 poruszone zostały kwestie związane z przetwarzaniem obrazów oraz analizą ko-
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loru. Pierwsza sekcja stanowi omówienie sposobów reprezentacji kolorów za pomocą przestrzeni

barw. Kolejna sekcja wprowadza pojęcia typowe dla przetwarzania obrazu oraz wizji kompute-

rowej, jak cechy i deskryptory. Trzecia z sekcji poświęcona jest metodom kwantyzacji kolorów

oraz generowaniem palet podsumowujących wykorzystane barwy na danym obrazku. Na koniec

omówiono dotychczasowe badania ilościowe badające wpływ koloru na ceny dóbr na rynku sztuki.

Rozdział 4 zamyka część dysertacji poświęconą przeglądowi literatury i dedykowany jest

nowoczesnym technikom sztucznej inteligencji. Omówiono w nim wykorzystywane w badaniach

algorytmy związane z drzewami decyzyjnymi (od tych w klasycznej postaci do najnowszych

metod, takich jak XGBoost), a także przedstawiono wybrane zagadnienia z wyjaśnialnej sztucznej

inteligencji.

Druga część dysertacji traktuje o przeprowadzonych badaniach. Dwa rozdziały im poświęcone

mieszczą następujące zagadnienia:

• pozyskiwanie informacji związanych z kolorem analizowanych obrazów (rozdział 5),

• badanie zachowań nabywczych oraz determinantów cenowych na polskim rynku sztuki

(rozdział 6).

Rozdział 5 dotyczy analizy zagadnienia inżynierii cech. Na jego łamach zostaje wyłoniona metoda

kwantyzacji kolorów pod kątem wykorzystania w analizie obrazów. Aby to zrobić, porównano

cztery różne metody: MedianCut [10], Octree [19], tradycyjną metodę k-średnich oraz zmodyfi-

kowaną metodę k-średnich [5]. Porównano błędy kwantyzacji oraz różnorodność powstałych w

tym procesie kolorów z wykorzystaniem zebranego na te potrzeby zbioru obrazów sprzedanych w

polskich domach aukcyjnych. Dalszą część tego rozdziału związano z inżynierią kolorów – zapre-

zentowano w niej Algorytm 18 do określania kolorów reprezentatywnych dla analizowanej grupy

obrazów, a także omówiono sposób określania stopnia wielobarwności obrazów.

W rozdziale 6 przedmiotem opisu są zachowania nabywcze oraz determinanty cenowe na

polskim rynku sztuki. Przedstawiono w nim dwa zgromadzone zbiory danych – „młodą sztukę”

oraz „10 najpopularniejszych malarzy”. Z pomocą statystyki opisowej omówione zostały zacho-

wania nabywcze. Ponadto, ten rozdział poświęcono ocenie determinantów cenowych. W tym celu

wykorzystano Algorytm 18 sparowany z klasyczną dla ilościowej analizy rynku sztuki regresją

hedoniczną. Z uwagi na to, że modele liniowe mogą nie uchwycić wszystkich niuansów, zdecy-

dowano się na użycie bardziej zaawansowanych modeli wytworzonych przy pomocy algorytmu

XGBoost, które z kolei analizowano metodą wyjaśnialnej sztucznej inteligencji. Pod koniec tego

rozdziału omówiono i zinterpretowano uzyskane wyniki – zaprezentowano m.in. indeksy dla pol-
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skiego rynku sztuki.

Ostatni rozdział jest podsumowaniem przeprowadzonych badań. Omówiono w nim rezultaty

pracy w kontekście wyznaczonych celów. Wyznaczono też potencjalne kierunki kontynuacji ba-

dań.

Rezultaty oraz wkład naukowy

Efektem realizacji celów badawczych w przedstawionej dysertacji jest obszerny wkład do nauk

ekonomicznych. Według stanu aktualnej wiedzy z tej dziedziny, jego najważniejsze składowe to:

• porównanie popularnych algorytmów kwantyzacji kolorów na potrzeby pozyskania domi-

nujących kolorów obrazu,

• Artefakt 1, który jest algorytmem obliczania udziału reprezentatywnych kolorów obrazu,

• dwa zbiory danych, które prezentują obrazy sprzedane w polskich domach aukcyjnych,

• cztery modele hedoniczne oraz modele XGBoost objaśniające wylicytowane ceny obrazów,

• pierwsza analiza hedoniczna na polskim rynku sztuki w latach 2007-2018,

• pierwsza analiza polskiego rynku sztuki uwzględniająca kolory sprzedawanych obrazów,

• pierwsza ilościowa analiza wpływu koloru na wylicytowaną cenę dla polskiego rynku sztuki,

• opracowanie indeksów polskiego rynku sztuki dla lat 2007-2018.

W sekcji tej omówiono każdy z wyżej wymienionych rezultatów.

Porównanie algorytmów kwantyzacji kolorów. Do przygotowania algorytmu oblicza-

nia udziału reprezentatywnych kolorów obrazu (czyli Artefaktu 1) potrzebny jest inny algorytm,

który wyłoni reprezentatywną paletę dla tej grupy obrazów. Przetestowano cztery algorytmy

kwantyzacji kolorów: algorytm k-średnich [15], zmodyfikowany algorytm k-średnich w wersji

Changa [5], algorytm przecięcia w medianie (ang. median cut) [10], algorytm drzew ósemko-

wych (ang. octrees) [8]. Na potrzeby oceny tych algorytmów przyjęto dwa kryteria: błąd kwan-

tyzacji oraz różnobarwność (ang. colourfulness) wynikowych palet. Błąd kwantyzacji jest po-

pularnym kryterium oceny algorytmów kwantyzacji kolorów, który de facto definiowany jest

jako błąd średniokwadratowy: MSE(IC , IQ) = 1
n

∑n
i=1 ||pi − p̂i||22, gdzie IC oraz IQ reprezentują

oryginalny i skwantyzowany obraz, każdy składający się z n pikseli (pi ∈ IC oraz p̂i ∈ IQ).

W ogólności im mniejszy błąd kwantyzacji, tym bardziej bardziej wynikowy obraz jest po-

dobny do oryginału. Różnobarwność została natomiast zmierzona za pomocą następującego

wzoru: div(IQ) = 1
n

∑n
(r1,r2)∈P ∆E∗

00 (r1, r2), gdzie ∆E∗
00 jest wzorem określającym różnicę mię-
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dzy dwoma kolorami (określanym jako CIEDE2000 w standardzie CIE [20]), r1 i r2 to repre-

zentatywne kolory w przestrzeni CIE L∗a∗b∗, natomiast P jest zbiorem zawierającym n =
(
nr

2

)
kombinacji nr reprezentatywnych kolorów obrazu IQ. Procedura testowa założyła kontrolę al-

gorytmów ze względu na wyrażony w pikselach rozmiar wejścia n × n, n ∈ {128, 256, 512} oraz

liczbę reprezentatywnych kolorów k ∈ {6, 8, 10}. W wyniku eksperymentów przeprowadzonych

na zbiorze 750 obrazów polskich artystów okazało się, że żaden z wymienionych algorytmów

nie uzyskał satysfakcjonujących rezultatów w obu kryteriach jednocześnie. Najmniejsze błędy

kwantyzacji zwracał algorytm k-średnich, natomiast najwyższą różnobarwność wynikowych pa-

let prezentował algorytm k-średnich w wersji Changa, który ustępuje nieco oryginałowi w kwestii

błędu kwantyzacji. Z uwagi na istotność różnobarwności na potrzeby analizy ekonometrycznej,

do dalszych eksperymentów wybrano algorytm k-średnich w wersji Changa.

Algorytm obliczania udziału reprezentatywnych kolorów obrazu. Na potrzeby pro-

cesu obliczania udziału poszczególnych reprezentatywnych kolorów został przygotowany Arte-

fakt 1 (Algorytm 18), którego działanie prezentuje się następująco. Zbiór wszystkich rozpatry-

wanych obrazów oznaczony jest jako P. Ponieważ obrazy wejściowe mogą występować w różnych

rozmiarach, to najpierw dokonywane jest przeskalowanie każdego z nich do rozmiaru n×n pikseli

(w pracy zastosowano n = 256). Tym sposobem każdy obraz ma identyczny wpływ na wyni-

kową paletę kolorów. Poszczególne przeskalowane obrazy są scalane w jeden obraz X. Paleta

k reprezentatywnych kolorów oznaczona jest w algorytmie jako C i uzyskana jest za pomocą

funkcji EkstrakcjaPaletyChanga(), która jest istotną częścią zmodyfikowanego algorytmu

k-średnich w wersji Changa [5]. Tak jak i w pracy Chang i in., wartość hiperparametru s ustalono

na 16. Następnie każdy z przeskalowanych obrazów x jest kwantyzowany do q, po czym obliczany

jest procentowy udział kolorów c. Algorytm zwraca udział każdego z reprezentatywnych kolorów

dla każdego obrazu w zbiorze danych w postaci macierzy R o rozmiarze k × #P. Rysunek 1

prezentuje wizualizację poszczególnych kroków prezentowanego algorytmu.

Algorytm 18 Algorytm obliczania udziału reprezentatywnych kolorów obrazu.
1: function KwantyzujObrazy(P, n, k, s)
2: X← PrzeskalujOrazScal(P, n)
3: C← EkstrakcjaPaletyChanga(s, k, X) ▷ zob. Chang i in. [5]
4: dla każdego x w X rób
5: q← Kwantyzuj(x,C)
6: dla każdego c w C rób
7: Rx,c ← ZliczPikseleKoloru(q, c)/n
8: zwróć R
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(a) Przeskalowane obrazy połączone w jeden obraz w celu przeprowadzenia kwantyzacji kolorów. Źródła:
Desa Unicum, Sopocki Dom Aukcyjny, Polswiss Art.

(b) Paleta reprezentatywnych 16 kolorów.

(c) Obrazy po przeprowadzeniu kwantyzacji, dzięki którym można wyliczyć procentowy udział reprezen-
tatywnych kolorów na każdym z nich.

Rysunek 1: Wizualizacja poszczególnych kroków Algorytmu 18 (Artefaktu 1).

Dwa nowe zbiory danych. Na potrzeby eksperymentu przygotowano dwa nowe zbiory

danych, które prezentują obrazy sprzedane w polskich domach aukcyjnych: „młoda sztuka” oraz

„10 najpopularniejszych malarzy”. Oba z nich zostały zebrane na podstawie publicznie dostęp-

nych danych publikowanych przez domy aukcyjne w połowie roku 2018. Na podstawie wyników

aukcji pięciu największych domów aukcyjnych zebrano łącznie 88.435 obserwacji, na które skła-

dają się dzieła sprzedane oraz niesprzedane. Najstarsze zebrane dane dotyczą aukcji z 2008 roku.

Ponieważ prezentowane badania dotyczą obrazów, zawężono zbiór danych do 30.955 obserwacji.

Termin obraz rozumiany jest jako dzieło sztuki namalowano za pomocą farb olejnych i/lub akry-

lowych na materiałach takich jak płótno, płyta, tektura, sklejka. Zbiór „młoda sztuka” zawiera

obrazy sprzedane na tzw. aukcjach młodej sztuki, które charakteryzują się niskimi cenami wywo-

ławczymi oraz stosunkowo nieznanymi nazwiskami artystów. Młoda sztuka coraz częściej staje

się osobnym przedmiotem badań [26, 13]. Zbiór zawiera 4.657 obrazów sprzedanych na takich au-

kcjach i opisuje następujące cechy obrazów: cena sprzedaży, rozmiar (jako średnia geometryczna

długości i szerokości), dom aukcyjny, rok aukcji, technika (rodzaj farb oraz materiał, na który zo-

stały naniesione). Zbiór „10 najpopularniejszych malarzy” – jak sugeruje nazwa – zawiera obrazy,

które zostały namalowane przez 10 najpopularniejszych polskich malarzy. Miarą popularności
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jest liczba wystawionych prac we wcześniej wspomnianym zbiorze 30.955 obrazów. Ci malarze to:

Jerzy Kossak (194 sprzedanych prac), Wlastimil Hofman (153), Jerzy Nowosielski (145), Edward

Dwurnik (121), Wojciech Kossak (117), Jacek Malczewski (102), Wiktor Korecki (97), Alfons

Karpiński (80), Wojciech Weiss (79) i Włodzimierz Terlikowski (77). Artyści ci żyli na przełomie

XIX i XX wieku, oprócz Jerzego Nowosielskiego oraz Edwarda Dwurnika. Zbiór zawiera łącznie

1.056 sprzedanych prac i jest opisywany przez te same cechy co zbiór „młodej sztuki”, a także

zawiera dodatkową zmienną kategoryczną wskazującą na autora pracy. Dla każdego ze zbiorów

przygotowano paletę 16 reprezentatywnych kolorów i wyliczono procentowe udziały reprezen-

tatywnych kolorów z pomocą Artefaktu 1. Ponadto, obliczono też stopień wielobarwności dla

każdego z nich przy pomocy współczynnika M̂ (3) [9].

Modele objaśniające wylicytowane ceny obrazów. Dla każdego z rozpatrywanych zbio-

rów danych przygotowano po dwa modele hedoniczne. W pierwszym z nich zmienną objaśnianą

jest cena sprzedaży dzieła (wyrażona w złotówkach i uwzględniająca inflację w stosunku do roku

2018), natomiast na zmienne objaśniające złożyły się: cena sprzedaży, rozmiar, dom aukcyjny,

rok aukcji oraz technika wykonania. Do drugiego modelu dodano do powyższych zmienne zwią-

zane z wielobarwnością oraz procentowym udziałem reprezentatywnych kolorów. Tradycyjnie w

ilościowej analizie rynku sztuki modele hedoniczne są tożsame z modelami liniowymi, estymowa-

nymi za pomocą metody najmniejszych kwadratów. Dla zbioru „młodej sztuki” model hedoniczny

z uwzględnieniem zmiennych objaśniających związanych z kolorami osiągnął współczynnik de-

terminacji R2 lepszy o 1,3 punkty procentowe (dla skorygowanego współczynnik determinacji

różnica wyniosła 0,9 punktu procentowego). W przypadku modeli dla zbioru „10 najpopularniej-

szych malarzy” te uwzględniające kolory okazały się być lepsze o 0,6 punktu procentowego dla

współczynnika determinacji oraz o 0,4 dla skorygowanego współczynnika determinacji. Mniejsza

zmiana może wynikać z faktu, że istotna część wyjaśnionej wariancji pochodzi z informacji o au-

torze dzieła. Diagnostyka modeli hedonicznych została przeprowadzona z wykorzystaniem m.in.

wykresów typu „residual vs fitted”, „scale-location” oraz kwantyl-kwantyl. Wykorzystano rów-

nież uogólniony współczynnik inflacji wariancji GVIF oraz testy Shapiro-Wilka i Kolmogorova-

Smirnova.

Analiza wpływu cech obrazów na ceny na polskim rynku sztuki. Dzięki przygo-

towanym modelom, w pracy zaprezentowano pierwszą analizę hedoniczną dla polskiego rynku

sztuki w latach 2007-2018. Dla zbioru „młodej sztuki” najważniejszą zmienną ze względu na

istotność statystyczną były te związane z geometryczną średnią wymiarów (średnia cena sprze-
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daży wzrasta o 0.7% z każdym centymetrem). Oba uwzględnione w analizie domy aukcyjne

(Polswiss i SDA) okazały się być statystycznie istotne (p < 0.01) z negatywnym wpływem na

cenę, co oznacza, że dzieła młodej sztuki sprzedawane w Desie Unicum osiągają lepsze ceny.

Zmienne związane z techniką okazały się być nieistotne statystyczne, z wyłączeniem prac wyko-

nanych za pomocą oleju na płótnie – co zaskakujące, wybór tej techniki miał negatywny wpływ

na cenę. Podobną analizę przeprowadzono dla modeli ze zbioru „10 najpopularniejszych mala-

rzy”. Zwiększenie średniej geometrycznej wymiaru obrazu o 1cm skutkuje wyższą o ≈ 2% ceną

sprzedaży. Niemal wszyscy artyści okazali się być istotni statystycznie, tak jak i sprzedaż w

domu aukcyjnym Polswiss (pozytywny wpływ na cenę) i Rempex (negatywny wpływ na cenę).

Jeżeli chodzi o technikę, to tylko dzieła malowane olejem na płycie były istotne statystycznie,

będąc średnio tańsze o ≈ −21%. Ponieważ wymienione cztery modele liniowe ze względu na

swoją naturę mogą nie uchwycić wszystkich niuansów, przygotowano dodatkowe modele przygo-

towane za pomocą algorytmu XGBoost. Modele w ten sposób przygotowane wyjaśniają więcej

wariancji, ale ich interpretacja i w szczególności określenie wpływu poszczególnych zmiennych

nie są trywialne. Badanie permutacyjnej istotności cech dla tych modeli wraz z wykresami typu

„partial-dependence plot” pozwoliły rozszerzyć i potwierdzić większość obserwacji dotyczących

modeli liniowych.

Analiza występowania kolorów i wielobarwności. Według najlepszej wiedzy autora

prezentowana praca jest pierwszą, która dokonuje analizy polskiego rynku sztuki z uwzględnie-

niem kolorów sprzedawanych obrazów. Rysunek 2 prezentuje wygenerowane palety 16 najbar-

dziej reprezentowanych kolorów dla analizowanych zbiorów danych. W porównaniu ze zbiorem

„młoda sztuka”, kolory dla zbioru „10 najpopularniejszych malarzy” mogą być interpretowane

jako ciemniejsze i mniej żywe – na przykład ze względu na braku reprezentacji koloru różowego

( R191_G108_B127). W pracy przedstawiono statystyki opisowe związane z występowaniem

każdego z kolorów zawartych w prezentowanych paletach. W załączniku do pracy przedstawiono

też rozkłady wielobarwności dla poszczególnych artystów. Dla większości z nich rozkłady te są

symetryczne, jednomodalne i zbliżone kształtem do normalnego. Na ich tle wyróżnia się Edward

Dwurnik, dla którego odnotowano stosunkowo płaski rozkład. Wynika to z faktu, że jego prace

pokazują całe spektrum poziomów wielobarwności.

Analiza wpływu koloru na wylicytowaną cenę. W pracy przeprowadzono pierwszą ana-

lizę wpływu koloru na wylicytowaną cenę dla polskiego rynku sztuki. Według modeli hedonicz-

nych w zbiorze „młoda sztuka” okazało się, że wielobarwność ma negatywny wpływ na cenę przy
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(a) Paleta wygenerowana dla zbioru „młoda sztuka”.

(b) Paleta wygenerowana dla zbioru „10 najpopularniejszych malarzy”.

Rysunek 2: Palety 16 kolorów wygenerowane dla rozpatrywanych zbiorów danych.

jednoczesnym braku statystycznej istotności. Kilka zmiennych reprezentujących udział reprezen-

tatywnych kolorów okazało się być statystycznie istotnych: R30_G27_B27 (średnio −0.2% do

ceny z każdym dodatkowym procentem udziału), R56_G62_B70 (−0.25%), R96_G148_B85

(−0.483%), R191_G108_B127 (−0.4%) oraz R192_G129_B57 (+0.54%). Również w przy-

padku analizy kolorów przygotowano dodatkowe modele z wykorzystaniem algorytmu XGBoost.

W tym wypadku wszystkie statystycznie istotne zmienne dotyczące kolorów z modelu linio-

wego odznaczały się wysoką wysoką permutacyjną istotnością (ang. permutation feature impor-

tance) w modelu XGBoost – oprócz jednej. Te zmienne to: R192_G129_B57, R30_G27_B27,

R168_G168_B167, R56_G62_B70, R96_G148_B85 oraz R191_G108_B127. Wysoko –

na siódmym miejscu – została oceniona też wielobarwność. W przypadku modeli hedonicz-

nych przygotowanych na zbiorze „10 najpopularniejszych malarzy” wielobarwność okazała się

mieć pozytywny wpływ na cenę (+0.5% przy każdej dodanej jednostce). Jedynym statystycznie

istotnym kolorem na poziomie 1% okazał się być R101_G125_B81, mając jednocześnie nega-

tywny wpływ na cenę (średnio −0.69% z każdym dodatkowym procentem udziału tego koloru).

W przypadku modeli XGBoost i analizy permutacyjnej istotności zmiennych dla tego zbioru

R101_G125_B81 okazał się ponownie być najważniejszym kolorem. Warto odnotować, że dla

obu zbiorów danych udział koloru zielonego jest czynnikiem mającym najbardziej negatywny

wpływ na cenę spośród wszystkich zmiennych opisujących kolory.

Opracowanie indeksów polskiego rynku sztuki. W pracy zaprezentowano również in-

deksy hedoniczne dla polskiego rynku sztuki w latach 2007–2018 (z uwzględnieniem inflacji).

Indeksy zostały przygotowany za pomocą wzoru Index = eγt , gdzie γt jest wartością współczyn-

nika dla poszczególnego roku t otrzymanego za pomocą regresji hedonicznej (γ2011 = 0). Rysunek

3 przedstawia indeks dla zbioru danych „młoda sztuka”. Od początku notowania indeksu można

zaobserwować stały, niemal liniowy wzrost jego wartości. W roku 2016 miała miejsce korekta,
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Rysunek 3: Indeks wygenerowany dla zbioru „młoda sztuka”.

po której nastąpiła jego stabilizacja. Rysunek 3 przedstawia natomiast indeks dla zbioru danych

„10 najpopularniejszych malarzy”. Ostry spadek wartości indeksu na początku jego notowania

może być związany z reakcją na ogólnoświatowy kryzys finansowy z roku 2007, choć Polska w

porównaniu z innymi krajami odczuła ten kryzys relatywnie słabo. Niemniej jednak jego skutki

mogły odczuć zagraniczne podmioty operujące na polskim rynku sztuki. Indeks ustabilizował

się w roku 2010 i oscyluje w podobnym zakresie, nie powracając już do wartości początkowej.

Niekoniecznie musi oznaczać to, że wartość polskiego rynku sztuki maleje, czemu może dowodzić

konstrukcja indeksu. W ostatnich latach sprzedawanych jest coraz więcej obrazów zaliczanych

do nurtów nowoczesnych i współczesnych, co potwierdzają rekordowe ceny artystów takich jak

Roman Opałka lub Wojciech Fangor [2, 3]. Z drugiej strony większość artystów uwzględnionych

w tym zestawieniu żyła między XIX a XX wiekiem, co może tłumaczyć niskimi wartościami

indeksu w końcowych latach. Jednocześnie stanowi to interesujący punkt wyjścia do dalszych

badań w tym temacie.

Zrealizowane cele badawcze

W pracy osiągnięto wszystkie postawione cele badawcze.

Cel badawczy O1 (Przygotowanie zbioru danych pozwalającego przeprowadzić wymagane eks-

perymenty) został zrealizowany przez zebranie zbioru danych o obrazach sprzedanych w najwięk-

szych polskich domach aukcyjnych między rokiem 2008 a 2018. Ze zbioru tego wyodrębniono dwa

kolejne, bardziej wyspecjalizowane: zbiór zawierające obrazy należące do „młodej sztuki” oraz

zbiór najpopularniejszych dziesięciu malarzy. Za miarę popularności uznano liczbę prac wysta-
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Rysunek 4: Indeks wygenerowany dla zbioru „10 najpopularniejszych malarzy”.

wionych na aukcjach w rozpatrywanym okresie.

Cel badawczy O2 (Opracowanie metody pozwalającej na uzyskanie informacji o kolorach

zawartych na obrazie (Artefakt 1)) został zrealizowany przez rozwój Artefaktu 1, który jest al-

gorytmem wyznaczania dominujących kolorów na rozpatrywanym obrazie (Algorytm 18). Jego

kluczową składową jest zmodyfikowana wersja algorytmu k-średnich [5], który jest zarazem odpo-

wiedzią na pytanie badawcze Q3 (Jaki jest najlepszy algorytm kwantyzacji kolorów dla obrazów?).

Cel badawczy O3 (Ewaluacja metod pozyskiwania informacji o cechach związanych z kolo-

rami na danych pochodzących z polskiego rynku sztuki) został osiągnięty przez zbadanie poziomu

istotności oraz znaczenia zmiennych, do którego zostały użyte metody XAI. Z pomocą Arte-

faktu 1 zidentyfikowano istotne cechy obrazów związane z kolorami. Liniowe modele niebiorące

pod uwagę tych cech miały m.in. niższy współczynnik determinacji (zarówno standardowy, jak

i skorygowany), co jest zgodne z postawioną w pracy tezą. Ponadto, teza została dodatkowo

zwalidowana przez wyniki permutacyjnej metody określania znaczenia zmiennych.

Cel badawczy O4 (Określenie, które cechy obrazów są istotne z punktu preferencji nabyw-

ców na polskim rynku sztuki) został zrealizowany poprzez przygotowanie obszernych statystyk

opisowych na temat obrazów sprzedanych w polskich domach aukcyjnych. „Typowy” (w rozumie-

niu średniej arytmetycznej) obraz należący do kategorii „młodej sztuki” to płótno o wymiarach

88×88 cm malowane akrylowymi lub olejnymi farbami, które zostało wylicytowane za ok. 2.000

PLN w domu aukcyjnym Desa Unicum lub Sopockim Domu Aukcyjnym. Jeżeli chodzi o kategorię

najpopularniejszych polskich malarzy, to ich listę otwierają nazwiska, takie jak: Jerzy Kossak,

Wlastimil Hofman, Jerzy Nowosielski. Przeciętny obraz należący do tej kategorii to płótno lub

tektura malowane farbami olejnymi wylicytowane w domu aukcyjnym Desa Unicum za 54.000
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PLN w badanym okresie. Te obrazy cechowała ciemniejsza paleta kolorów w porównaniu do

reprezentatów „młodej sztuki”.

Cel badawczy O5 (Określenie determinantów cenowych obrazów na polskim rynku sztuki) zo-

stał zrealizowany m.in. przez użycie modeli hedonicznych na danych zgromadzonych jako efekt

realizacji celu O3 oraz zastosowanie Artefaktu 1. Dla zbioru danych poświęconego „młodej sztuce”

większy procent wyjaśnianej wariancji pochodził ze zmiennych objaśniających reprezentujących

dom aukcyjny oraz rozmiar obrazu. Jeżeli zaś chodzi o kolory, to odnotowano, że kolor zielony

( R96_G148_B85 w notacji przestrzeni barw RGB) jest powiązany z niższymi wylicytowanymi

cenami. W przypadku zbioru danych dla 10 najpopularniejszych malarzy, większość wyjaśnionej

wariancji pochodziła ze zmiennych objaśniających reprezentujących autora oraz rozmiar, co jest

zgodne z innymi ilościowymi badaniami na temat rynku sztuki. Co ciekawe, dla tego zbioru da-

nych również stwierdzono podobną zależność dla koloru zielonego (tym razem reprezentowanym

przez nieco inny odcień, R101_G125_B81) – jego większy udział był również związany z niższą

ceną dzieła.

Podsumowując, przestawione wyniki pozwoliły na wykazanie tezy, oraz zrealizowanie wszyst-

kich celów postawionych w pracy doktorskiej. Odpowiedziano też na wszystkie postawione py-

tania badawcze. Potencjalnymi kierunkami dalszych prac są m.in. uwzględnienie w badaniach

niesprzedanych prac i zbadanie przyczyn braku zainteresowania licytujących, porównanie stopy

zwrotu inwestycji w polską sztukę z innymi formami inwestycji, a także pogłębienie badań nad

wpływem koloru o kolejne atrybuty (takie jak jasność lub kontrast).
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