
                          

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En aquest informe s’analitza la repercussió 
internacional i el model organitzatiu de tretze fires 
europees d’art contemporani.  
 

Tot i la manca de dades financeres i econòmiques, 
gràcies a les dades tècniques i als indicadors d’impacte 
aportades per les institucions que les promouen s’han 
establert tres tipologies organitzatives diferents. A més, 
s’analitza la importància i repercussió que aquests 
esdeveniments tenen a nivell internacional. 
 
Com annex de l’informe s’inclou les fitxes amb la 
informació genèrica de cada una de les fires 
estudiades: 
 

Barcelona:  Loop, International festival & fair for videoart 
  Swab 

Basilea:    Liste  
  Volta Show  

Bolonya:   ArteFiera 
Brussel·les: Art Brussels  
London:   Pulse  

  Frieze Art Fair 
Madrid:     ARCO 
Milà:   MiArt 
París:          Fiac!  
                    Paris Photo  
Torí:   Artissima 
 

 
 
 
S’identifica tres tipologies de fires 
d’art: les privades, les privades amb 
recolzament públic i les d’impuls 
públic 
 
 
 
Totes les fires d’art tenen importants 
patrocinadors i espònsors, 
majoritàriament empreses 
multinacionals. A les fires d’impuls 
públic els patrocinadors solen tenir 
una vinculació molt estreta amb la 
ciutat on es realitza la fira 
 
 
 
A Barcelona anualment s’organitzen 
dues fires d’art contemporani 
d’iniciativa privada amb l’ajut de les 
Administracions públiques.  
 
 

Informes sobre les indústries 
culturals a Catalunya 
2008-002-AV 
16 / setembre / 2008 
 

Informe sobre el model 
organitzatiu de les fires 
d’art a Europa 

Fira Swab 



                          

 

 

 
 
 

Tipologies de fires d’art 
 
En base a la informació rebuda de les 13 institucions consultades i atenent-nos a la seva forma 
jurídica i el seu finançament, es pot establir tres tipus organitzatius de fires d’art contemporani 
convivint en el territori europeu: 
 
− Privades sense recolzament públic:  

Impulsades i organitzades per empreses especialitzades en esdeveniments firals, com en el cas 
de Fiac! i París Photo organitzada per l’empresa Reed Expositions France, o Art Basel 1 on 
l’empresa Swiss Exhibition holding ltd té la iniciativa de la seva organització. En cap d’elles no 
s’ha  identificat la recepció d’ajudes públiques. 
En aquesta tipologia també s’inclouria altres fires de menor volum com es el cas de Pulse de 
Londres (que també organitza Pulse New York i Miami) i Liste o Volta Show de Basilea que 
es realitzen de forma simultània amb Art Basel aprofitant la repercussió d’aquesta fira i les 
sinergies positives que suposa la concentració de professionals del sector en una data i lloc 
concret. L’iniciativa prové de empreses més petites o agrupacions de professionals que 
s’integren per dur endavant aquest projectes. 
 

− Privades amb recolzament públic:  
A Art Brussels l’entitat que té l’iniciativa és Artexis, una empresa privada especialitzada en 
l’organització de tot tipus de congressos i fires, però en aquest cas reben ajudes de les 
administracions belgues, tant de la comunitat francòfona com de la flamenca.  
Pel que fa a Frieze Art Fair de Londres, l’empresa organitzadora ha creat una fundació sense 
ànim de lucre que rep fiançament del programa “Cultura 2000” de la Comisió Europea. 
Les dues fires que es realitzen a Barcelona, Loop i Swab, estarien dintre d’aquest apartat 
(Reben ajudes de l’ICIC, ICUB i, en el cas del Loop també del Ministerio de Cultura). 
 

− Públiques:  
Són fires que es realitzen gràcies a l’impuls directe de les administracions públiques. Aquest 
model s’utilitza sobretot a les fires del sud d’Europa (Itàlia i Espanya).  
MiArt i ArteFiera són organitzades per les Institucions Firals, participades per les 
administracions públiques, de Milà i Bolonya respectivament. A més, compten amb una 
important representació directa d’institucions locals (ciutat, regional, universitats,...).  
Artissima de Torí és un cas curiós ja que l’organitza la Fondazione Torino Musei, en la que hi 
estan representats tots els museus i centres d’art públics de la ciutat. 
Molt similar al model MiArt i ArteFiera és el cas d’ARCO, organitzada per la institució firal 
IFEMA, que compta en el seu consell d’administració a la Comunidad Autónoma de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Indústria de Madrid i l’entitat financera 
Caja de Madrid. 

                                                 
1 Tot i no estar inclòs en aquest estudi, Art Basel s’esmenta en aquest apartat per la significació que té per Liste i Volta 
Show.  



                          

 

 

 
 
 

Algunes dades tècniques destacables: 

• Durada: Totes les fires tenen solen durar entre 4-6 dies i estan obertes al públic en general. 
En alguns casos tenen dies exclusius només per als professionals del sector (Paris Photo, 
Art Brussels, ARCO,...). 

• Expositors: el nombre d’expositors varia molt d’una fira a un altra, des dels 50 expositors 
de Pulse-London a Londres fins als 269 informats per ArteFiera de Bolonya. 

• Països participants: Entre 12 i 23. El nombre de països participants no té una relació 
directa amb el nombre d’expositors.  

• Lloc de celebració: molt variats, des d’espais firals, passant per una carpa enmig d’un parc 
públic muntada especialment per l’esdeveniment, fins a la planta d’un hotel... En alguns 
casos disposes de recinte propi.  

• Públic assistent: La fira que menys visitants ha informat és Volta Show amb 15.000 
mentre que Fiac! de París en declara 72.000. ARCO segons dades aparegudes en premsa 
rep uns 200.000 visitants. Curiosament molt poques fires informen dels professionals 
acreditats, es de suposar que al tractar-se de fires obertes al públic en general no hi ha una 
acreditació diferenciada. Els que informen d’aquest camp donen dades molt baixes que 
normalment no superen el 10% del públic general. 
Pel que fa a la premsa informen un volum de periodistes acreditats que oscil·la entre els 
600-900. 

• Grandària: ArtBrussels amb 21.500 m2 és una de les fires amb més espai expositiu, seguit 
de ArteFiera i MiaArt amb 15.000 i 12.000 m2 respectivament. La majoria de fires no 
superen els 5.000 m2. ARCO amb 30.000 m2 es la fira que dedica més espai d’exposició. 

• Preu entrada: oscil·len entre el 10 € la més barata i els 36 € d’ARCO. Totes les fires solen 
aplicar polítiques de descomptes. Molts pocs apliquen preus especials per professionals i 
les que en tenen, normalment els lliguen a l’oferta de serveis especials com pot ser 
l’obtenció del catàleg o l’existència de dies especials només per professionals. 

• Cost estands: El lloguer d’un estand oscil·la entre els 200 €/m2 i els 350 €/m2. 
 

 



                          

 

 

 
 
 

Dades sobre finançament  
 
Pel que fa als finançament, totes les fires, amb independència de les tipologies descrites 
anteriorment, tenen abundants patrocinadors i espònsors que solen ser empreses multinacionals 
que busquen associar-se a un esdeveniment prestigiós. S’ha observat que en el cas de fires 
d’impuls públic les empreses patrocinadores solen ser grans empreses amb un fort arrelament 
territorial a la ciutat o regió on es realitza la fira (és el cas de Illy Caffè d’Artissima o Alfa Romeo 
d’ArteFiera). 
 
Les organitzacions consultades no han facilitat informació pressupostària ni de finançament però, 
amb les dades disponibles a l’ICIC, es pot afirmar que una fira d’art de reduïdes dimensions 
necessita com a mínim de mig milió d’euros per la seva organització. La distribució dels costos per 
partides variarà molt depenent de les característiques i la dimensió de la mateixa però els costos de 
producció i personal segurament és l’apartat que s’endurà un percentatge més gran del pressupost, 
seguit del lloguer de l’espai (normalment recintes firals o espais emblemàtics) i la promoció. 
 
Per últim, a manca de més dades, es recull Les declaracions publicades a El País de la directora 
d’ARCO, on s’indicava que, en l’edició 2007, el pressupost era de 7 milions d’euros finançats 
amb el patrocini privat i el lloguer d’espais expositius. A més, segons s’informa en el BOE, 
ARCO rep anualment uns 300.000 euros en forma de subvenció per part de l’Estat Central en el 
marc del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Madrid. 
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Repercussió internacional de les fires d’art europees2 
 
Països participants segons distribució geogràfica  

En base als països i procedència 
de les galeries assistents a les 
fires estudiades es pot afirmar 
que, tot i tractar-se de fires 
internacionals, la seva àrea 
natural d’actuació és Europa 
(s’inclou en aquesta categoria 
tots els països europeus encara 
que no estiguin a la Unió 
Europea). Com es pot veure en 
el gràfic la majoria de les 
galeries participants provenen 
d’aquesta zona geogràfica i 
només Amèrica del Nord 
(inclou USA i Canadà) té una 
representació destacable.  

 
Segons les categories definides anteriorment, veiem que les fires privades tenen una major 
participació de galeries de països de fora d’Europa, un 32%, mentre que en les fires públiques 
aquesta participació baixa fins a un 11%. 
                                                                     Galeries nacionals que participen a les fires d’art (en percentatge)  
Si ens fixem en els participants 
nacionals es pot observar que les 
grans fires que hem definit com a 
públiques són les que més 
participació tenen de galeries 
nacionals (en el cas de Mi Art i 
Arte Fiera, gairebé representa el 
80%), mentre que les fires 
privades tenen els percentatges 
més baixos (VOLTAshow, 
LISTE i Art Brussels estan per 
sota d’un insignificant 7%) 
 
 
 

                                                 
2 Per fer aquest anàlisis s’ha tingut en compte només les galeries participants a la darrera edició de la fira (en alguns 
casos any 2007, en altres any 2008). Han quedat exclosos de l’anàlisi els exhibidors institucionals, les editorials i altres 
exhibidors que no representin a una galeria d’art.  



                          

 

 

 
 
 

Document elaborat per la Unitat d’avaluació i estudis. 
S’ha comptat amb el suport de l’Àrea del Llibre i les 
Arts Visuals i les oficines Exteriors de l’Àrea de 
Promoció Internacional de l’ICIC. 
 
Fonts: 
- Dades aportades per les fires incloses en l’estudi i 

recerca a les webs oficials d’aquestes fires  
- Publicació “Subvencions i inversions nominatives 

en cultura als pressupostos generals de l’estat. 
2004-2006” del Gabinet Tècnic del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació 

Països participants segons distribució geogràfica  

 
TOTAL Europa Nord- 

Amèrica Àsia Amèrica 
Llatina Altres 

ARCO         23           13            2            1            6            1    
LISTE         22           17            1            1            3      
Art Brussels         21           17            1            1            1            1    
FIAC!         20           13            2            2            1            2    
VOLTAshow         18           12            1            1            2            2    
Paris Photo         18           10            2            3              3    
Artissima         17           14            1            2        
Arte Fiera         17           13            1            3        
Mi Art         16            8            2            3            3      
LOOP         13            8            2            2              1    
Swab         12           10            1            1        

 
Galeries participants segons el seu origen geogràfic 

 TOTAL Europa Nord- 
Amèrica Àsia Amèrica 

Llatina Altres 

Arte Fiera       219         208            7            4        
ARCO       205         172           19            4            9            1    
FIAC!       178         154           17            2            1            4    
Mi Art       172         156            9            3            4      
Art Brussels       152         140            9            1            1            1    
Artissima       131         113           16            2        
Paris Photo         77           47           19            8              3    
LISTE         64           51            8            1            4      
VOLTAshow         64           43           15            1            3            2    
LOOP         43           35            4            3              1    
Swab         35           26            8            1        

 
Nota: Per aquest apartat no s’ha disposat de dades de PULSE. Per fer les agrupacions 
geogràfiques s’ha seguit les següents indicacions: 
 Europa: tots els països del continent europeu encara que no formin part de la Unió Europea 
 Nord-Amèrica: inclou USA i Canadà 
 Amèrica llatina: des de Mèxic a Argentina 
 Àsia: inclou també Austràlia 
 Altres: països africans i de Orient 

Mitjà 
 
 



                          

 

 

 
 
 

Fitxes de les fires analitzades 
 

LOOP SWAB ARCO
Barcelona Barcelona Madrid

Web: http://www.loop-
videoart.com/

www.swab.es www.arco.ifema.es

Entitat organitzadora:      Screen projects, SL Espacio de Arte 
Contemporaneo Diezy7, 
SL

Ifema

www.ifema.es
Periodicitat realització fira: 
     

Anual Anual Anual

Edicions realitzades:      6 2 27
Any creació:      2003 2007 1982
Espai on es realitza:      En un hotel de Barcelona Drassanes Barcelona IFEMA
m 2  superfície útils :      2000-3000 m2 30,000 m2
nombre de dies:      3 3 6
Obert a tot el públic public en general public en general Professionals + public en 

general
Nombre expositors:                                     44                                       43                                     412   
Països participants                                     13                                       12                                       23   
cost lloguer estand: 3200-3800 €/habitació +/- 330 € m2 250 € m2
Públic assistent:                                4.500                                  5.000   
preu entrada: 10,00 € 32-66 €
Professionals acreditats:                                3.804   
cost acreditació 
professional:
Periodistes acreditats:                                   256   
Impuls inicial Screen projects, SL Espacio de Arte 

Contemporanea Diezy7, 
SL

IFEMA

Institucions públiques 
que participen:

Compta amb el suport del 
Govern de Catalunya, el 
Ministeri de Cultura 
espanyol, ICUB i Institut 
Ramon Llull

Compta amb el suport del 
Govern de Catalunya, el 
Ministeri de Cultura 
espanyol, ICUB i Museu 
Marítim (Diputació de 
Barcelona)

IFEMA està composada 
Comunidad Autónoma de 
Madrid, Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid, 
Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de 
Madrid i Caja de Madrid

Espònsors principals: Fundació Banc de 
Sabadell, La Vanguardia, 
Epson, Grundig, Hotels 
Catalonia

Fundació Banc de 
Sabadell,

No apareix informació de 
general de esponsor que 
però hi ha una important 
llista d'empreses 
col·laboradores 



                          

 

 

 
 
 

MiArt Art Now! ARTE FIERA Artissima
Milà Bolonia Torí

Web: www.miart.it www.artefiera.bolognafiere.it www.artissima.it

Entitat organitzadora:      Fiera Milano International Bologna Fiere Group Fondazione Torino Musei
http://www.fondazionetorinomu
sei.it/

www.bolognafiere.it/

Periodicitat realització fira: Anual Anual Anual
Edicions realitzades:      13 32 14
Any creació:      1996 1976 1996
Espai on es realitza:      Fiera Milano City BolognaFiere Recinte Firal Lingotto Fiere 

(Torino)
m 2  superfície útils :      12000 m2 15000 m2 5000 m2
nombre de dies:      4 4 4
Obert a tot el públic public en general public en general public en general

Nombre expositors:                                     242                                       269                                       196 
Països participants                                       16                                         15                                         17 
cost lloguer estand: 165-215 €/m2 220 €/m2 150-200 €/m2
Públic assistent:                                38.130                                  50.000                                  42.500 
preu entrada: 10-15 € 12-16 € 8-12 €
Professionals acreditats:
cost acreditació profes.:
Periodistes acreditats:                                     900                                       690                                       850 
Impuls inicial  Fira d'impuls públic 

organitzada per la Fiera 
Milano International 

 Fira impulsada i 
organitzada per Bologna 
Fiera Group 

 Organitzada per 
Fundazione Torino Musei 
amb el recolçament de 
Italian Wave Consorso 

Institucions públiques 
que participen:

Compta amb ajut del 
Comune di Milano, Regione 
Lombardia, Provincia di 
Milano. També IULM 
(universitat), ATM (autoritat 
del transport de Milà) i la 
Fondazione Stelline

Bologna Fiere Group és una 
institució fundada per 
organitzacion públiques 
(provincia, ajuntament,..) i 
privades (cambra de 
comerç, colegis 
professionals,...)

Amb el suport de tots els 
museus representats a la 
Fondazione Torino Musei i a 
la GAM (Galleria Civica 
d'Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino), 
Provincia di Torino i Città di 
Torino

Espònsors principals: Leasint (Gruppo Intesa San 
Paolo) - Artemide -  Gruppo 
Il Sole 24 h

Euromobil - Alfa Romeo -Il 
sole 24 Ore - Carisbo

UniCredit Group - UniCredit 
Private - Illy Caffè

ARTISSIMA
The international fair
of contemporary art
in Turin

 
 
 



                          

 

 

 
 
 

París Photo FIAC Art Brussels
París París Brusseles

Web: www.parisphoto.fr www.fiac.com http://www.artexis.com/artbruss
els/home.htm

Entitat organitzadora:      Reed Expositions France Reed Expositions France Artexis
http://www.reedexpo.fr/ http://www.reedexpo.fr/ www.artexis.com

Periodicitat realització fira: Anual Anual Anual
Edicions realitzades:      12 35 26
Any creació:      1997 1974 1968
Espai on es realitza:      Le Carrousel du Louvre Grand Palais & Cour Carrée 

du Louvre
Brussels Expo Complex

m 2  superfície útils :      4,000 m2 21,500 m2
nombre de dies:      5 4 5
Obert a tot el públic Professionals + public en 

general
public en general Professionals + public en 

general
Nombre expositors:                                     106                                       200                                       180 
Països participants                                       18                                         19                                         21 
cost lloguer estand: 340 € m2 195 €/m2
Públic assistent:                                40.000                                  72.000                                  30.000 
preu entrada: 15,00 € 25,00 € 15,00 €
Professionals acreditats: 3200 300
cost acreditació profes.: 300,00 € 740€ + 680€ catàleg
Periodistes acreditats:                                  1.200                                       750 
Impuls inicial Reed Expositions France és 

una empresa dedicada a 
l'organització de fires i 
salons de diferents sectors 

Reed Expositions France és 
una empresa dedicada a 
l'organització de fires i 
salons de diferents sectors 

Artexis és una empresa 
dedicada a l'organització de 
fires i salons de diferents 
sectors 

Institucions públiques 
que participen:

Sense recolçament 
institucional

Sense recolçament 
institucional

Rep recolçament 
institucional del Ministère de 
la Communauté Française 
de Belgique (Comunitat 
francòfona) i del Institute for 
Visual, Audiovisual and 
Media Art (Comunitat 
flamenca)

Espònsors principals: BMW - Leica STATE STREET ING - Mercedes -Hilton

 
 
 



                          

 

 

 
 
 

LISTE VOLTA show
Basilea Basilea

Web: www.liste.ch www.voltashow.com

Entitat organitzadora:      LISTE VOLTA

Periodicitat realització fira: Anual Biennal
Edicions realitzades:      13 4+1
Any creació:      1996 2005
Espai on es realitza:      LISTE The Young Art Fair VOLTA

m 2  superfície útils :      2500 m2 1500 m2
nombre de dies:      6 5
Obert a tot el públic public en general public en general

Nombre expositors:                                       64                                        60 
Països participants                                       22                                        18 
cost lloguer estand: 4000 € per estand 350 € m2
Públic assistent:                                17.000                                 15.000 
preu entrada: 9,30 € 15,00 €
Professionals acreditats: 3000
cost acreditació profes.: 125,00 € - 135,00 €
Periodistes acreditats:                                     600                                      150 
Impuls inicial Iniciativa dels galeristes de 

Basel en contacte amb 
l'organitzador d'exposicions 
Peter Bläuer

Iniciativa privada paral·lela a 
l'Art Basel

Institucions públiques 
que participen:

Sense recolçament 
institucional

Sense recolçament 
institucional

Espònsors principals: E. Gutzwiller & Cie, 
Banquiers, Basel  - Regent 
Lighting - UNDEND Zurich

Sallfort AG - Helvetia 
Versicherunge

 



                          

 

 

 
 
 

Pulse London Frieze Art Fair
Londres Londres

Web: www.pulse-art.com www.friezeartfair.com

Entitat organitzadora:      Pulse Frieze
www.pulse-art.com

Periodicitat realització fira: Anual Anual
Edicions realitzades:      1 5
Any creació:      2007 2003
Espai on es realitza:      Mary Ward House Carpa a Regent's Park

m 2  superfície útils :      
nombre de dies:      4 4
Obert a tot el públic public en general public en general

Nombre expositors:                                       48                                      151 
Països participants                                       20   
cost lloguer estand:
Públic assistent:                               68.000 
preu entrada: 14,30 € 26,45 €
Professionals acreditats:
cost acreditació profes.:
Periodistes acreditats:
Impuls inicial  Pulse és una organització 

privada que impulsa tres 
fires d'art emergent: New 
York, Miami i Londres. 
L'edició de Londres s'ha 
celebrat per primer cop al 
2007 

Frieze Fundation es la 
organización responsable 
de Frieze Art Fair i es 
financia a través del 
programa "Cultura 2000" de 
la Comisión Europea

Institucions públiques 
que participen:

Sense recolçament 
institucional

Rep recolçament de la 
Comissió Europea a través 
del programa "Cultura 2000"

Espònsors principals: Renault - Contemporany -
Millennium Hotels and 
Resorts -Ketel One Vodka

Deutsche Bank - Cartier - 
BMW - The Guardian - 
Frankfurter Kinstverein  


