Konsten att samla konst

B

Vilka är det som samlar konst idag och varför? Många av oss
kommer ihåg konstboomen under 1980-talets andra hälft.
Här gick spekulationer med fastigheter hand i hand med konsten.
Man köpte konst för lånade pengar. Här talar vi inte om samlare utan
spekulatörer. Nästan 20 år har förflutit sedan dess och priserna på
konsten är återigen på samma höga nivå med den viktiga skillnaden
att man i de flesta fall inte köper för lånade pengar. Dagens köpare
består naturligtvis av en blandad sort. En del anser sig ha råd att
förvärva några fina konstverk. Man vill ha något kvalitativt bra
och av någon känd konstnär. Man köper i första hand inte för att
”tjäna pengar ” på sina förvärv men man vill inte heller förlora om
man investerat mycket pengar. Med samtidskonsten ser det något
annorlunda ut. Internationellt sätt kan man tala om ett tokeri utan
dess like. Agerandet här har mest liknat aktiemarknaden. En konstnär
som lyckats få en gallerist med ”resurser” till sitt förfogande kom
att stiga i rasande fart. Från ett tiotusentals kronor till miljonbelopp
inom loppet av ett år. Konstnären blir nu en produkt , en aktie, en
megastjärna. I New York och London har också konstsamlandet
i högre grad än annorstädes blivit något betydelsefullt rent socialt.
Det allmänna samtalsämnet runt middagsborden har mer än
någonsin tidigare handlat om vilken konstutställning man senast
har sett, sitt senaste förvärv osv.
Under 80-talet växer också auktionsmarknaden lavinartat och får
en alltmer dominerande ställning. Tidigare hade konsthandeln
en avsevärt starkare ställning. Samlarna hade sina personliga
konsthandlare som med sin erfarenhet och kunskap hjälpte till
att förvärva konstföremål. Auktionshusens monopolställning
har naturligtvis att göra med att man idag når ut till en större
allmänhet. Med flotta kataloger, färgreproduktioner av konstverken
tillsammans med en aggressiv annonsering och expertbesök i stora
delar av landet samt exklusiva förhandsvisningar m.m är det lätt att
man både som köpare och säljare tjusas av det yttre ramverket. Man
glömmer auktionshusens osedvanligt höga provisioner. Man tar ut
avgifter ifrån både säljare och köpare plus moms, vilket i realiteten
uppgår till nästan 40% av konstverkets försäljningspris. Så om en
målning får ett försäljningspris på 1 miljon kronor, så får köparen
betala 1.2 miljoner kronor och säljaren får behålla 800.000:- . Så
från det verkliga försäljningspriset avgår 400.000:-, därefter är även
säljaren belastad med en skatt. Om nu konstverket inte säljs utan
blir osålt vid auktionen kan det vara svårt att avyttra det på annat
håll. ” Alla har sett konstverket ” i katalogen eller via Internet
som de flesta konstköpare bevakar. Som säljare är man ganska
utsatt och kan känna sig utlämnad och illa behandlad i de stora
sammanhangen. En seriös konsthandel som funnits i generationer
kan vara ett tänkvärt alternativ då man under lång tid byggt upp
kontakter och en kunskap som kan hjälpa säljaren att hitta rätt
köpare och framförallt en mindre dyr och riskabel väg. Här finns ju
alternativet kvar att lämna på auktion om man ej känner sig nöjd.
Man har också fördelen att låta konstverket säljas diskret. Att sälja
sin konst kan vara ett känslosamt beslut men också känsligt i den
bemärkelsen att man kanske inte vill tala om för ”hela släkten”
att man säljer den kära ”släktklenoden”. För både köpare och
säljare är det viktigt att skaffa sig kunskap så att man inte blir förd
bakom ljuset. Någon som vill investera i konst och saknar vana
och kunskap bör skaffa sig en kunnig rådgivare men också besöka
museer, gallerier samt genom litteraturen förkovra sig inom sitt
intresseområde. Att bygga upp en konstsamling är inte alltid lätt.
Det viktigaste för den genuint intresserade samlaren bör vara den
glädje och kärlek och inte minst den spänning som man erfar innan
man har blivit ägare till ett verk. I början gör man kanske några
felköp. Förhoppningsvis inte alltför dyrköpta.

Porto
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Jag minns själv min första målning som jag förvärvade när jag
var några och tjugo. Jag hade precis flyttat till Stockholm för att
arbeta som museilärare. En dag gick jag förbi en antikhandel på
Nybrogatan. I fönstret exponerades ett fint fruktstilleben av Emma
Ekwall. Mitt habegär över denna i mitt tycke underbara målning var
överväldigande. I flera dagar gick jag omkring och tänkte på denna
tavla. Som fattig kulturarbetare var det egentligen inte att tänka på
då summan var ansenlig för mig vid denna tid. Efter några dagar
gick jag åter igen förbi affären och kunde inte låta bli att gå in.
Kanske var det innehavarens trevliga attityd mot en ung spekulant
som bidrog till att jag slog till. Mitt första konstförvärv ! Detta
mitt första konstköp blev väl inte så ekonomiskt lyckosamt då jag
efter två år tvingades sälja tavlan och fick väl i stort sett tillbaka vad
jag givit. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och
det har genom åren blivit ganska många målningar och skulpturer.
Samlandet har för mig dock alltid varit en hjärtefråga. Det är när
pulsen höjs och när man känner att man absolut måste äga det
verk som talar till en så starkt och den glädje man känner när
konstverket ” hittat hem” som kanske utgör den mest primära
känslan hos den genuina samlaren. Även de som har begränsade
medel till sitt förfogande kan bygga upp en fin samling. Idag
kan man ännu för rimliga pengar köpa betydande konstnärer
som har fallit i glömska. Några av de jag tänker på är våra tidiga
kvinnliga modernister. Här finns konstnärinnorna; Agda Holst,
Brita Nordencreutz, Molly Faustman, Greta Tzara Knutson, Nell
Walden, Tora Vega Holmström, Siri Meyer för att bara nämna
några. Dessa konstnärinnor som efter gedigna utbildningar i
Sverige åkte vidare till Paris och Berlin och studerade för många
av de världsberömda konstnärerna ( Matisse, Lhote m.fl.) Ser man
vilka de sedan ställde ut tillsammans med ( Klee, Kandinsky osv)
blir man mycket förvånad att de ej fått större berömmelse. Detta
är dock på väg att förändras då både museer och konsthistoriker
börjar uppmärksamma de fantastiska konstverk som dessa kvinnor
skapade. Tittar vi sedan på området skulptur kan vi ännu köpa
ett mästerverk av betydande skulptörer för sansade pengar. Detta
samlarområde kan för många kännas främmande och svårt men
om vi tittar tillbaka på 1800-talet hade skulpturen en självklar plats i
hemmen. Under de senaste 10 åren har visserligen skulpturpriserna
procentuellt sätt ökat mer än priserna på måleri vilket i sig visar
på ett begynnande intresse. Det finns naturligtvis skulptörer
som alltid varit mycket dyra men det finns desto fler som fallit i
glömska. Inom den figurativa skulpturtraditionen och generationen
efter Rodin har vi en stor grupp betydelsefulla skulptörer både
i Sverige och i övriga Europa som man nu börjar titta närmare
på och ”återupptäcka”. Kanske är vi trötta på den abstrakta
konsten och installationskonsten. Inom måleriet och framför allt
samtidskonsten ser vi en klar dominans av figurativa konstnärer
som finner inspiration i en berättande motivvärld. Till sist kan man
konstatera att kvalité är att föredra framför kvantitet. Det är bättre
att äga några få mycket bra konstverk än ett flertal mediokra. Att
det oftast i längden lönar sig att betala lite mer för ett viktigt verk
av en betydande konstnär.
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Några besökare på utställningen med samtidskonst och internationell skulptur.

Utställningen med konst från vår egen samtid är ju inte vår specialitet men den blev mycket bra och
välbesökt.Under förhandsvisningen bjöd vår granne AGA cookery shop på små varma smakprov lagade
på AGA spisen. Målningar av bl.a Rolf Hansson, Elis Eriksson, Cecilia Edefalk, PG Thelander, Roger
Risberg, Dick Bengtsson. Vi visade samtidigt internationell skulptur av Lynn Chadwick, Roger de la
Fresnaye, Henry Moore , Christian Berg, Robert Jacobsen , Charles Malfray m.fl.
Vår ambition är att återkomma varje år med samtidskonst då vi har märkt ett ökat intresse från våra
besökare att få se konstnärer som sällan eller aldrig ställer ut i Göteborg. Ett ökat intresse för den
tidiga modernismens kvinnliga utövare fick vi också erfara i samband med den tidigare genomförda
utställningen ” Kvinnliga modernister ” Här visades verk av Vera Nilsson. Siri Derkert, Agnes Cleve, Tora
Vega Holmström, Siri Meyer m.fl

Anders Sandström ställer ut
hos Åmells i London

Vår djurskulptör Anders Sandström har haft en
hektisk tid med utställning i Oslo Samt resor till
Argentina där han har sin studio och sitt gjuteri.
Under april detta år ställer han ut i början av
april hos Åmells i London. Här kommer också
publiceras en katalog över utställda verk.
Ny uttergrupp av Anders Sandström Bild från gjuteriet i Argentina

Bild: Vårt dagliga bröd av Anders Sandstöm
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Gudmar Olovson - Musee de la Monnaie i Paris

CARL FRISENDAHL OCH
GUNNAR NILSSON

Vi söker kontakt med ägare till verk av
skulptören Carl Frisendahl (både skulpturer och
målningar) och Gunnar Nilsson.
Två skulptörer som under större delen av sina liv
var verksamma i Frankrike. Även ni som innehar
personliga foton eller brev som kan vara
av intresse för en framtida publikation om
skulptörerna. Kontakta oss via mail, brev eller
telefon.

Från invigningen av utställningen.Gudmar Olovson i mitten omgiven av museets chef till vänster och Sveriges Ambassadör till höger.
Till vänster i bild ser vi även prinsessan Marianne Bernadotte Foto: Angelica Törnqvist

Rapport från Gudmar Olovsons utställning på Musee de la Monnaie. Det blev en mycket lyckad utställning
med massor av besökare inte bara under vernissagekvällen utan under hela utställningsperioden.
Utställningen uppmärksammades också av media med radiointervjuer och artiklar. I samband med
utställningen visades också en film om Gudmar som blev mycket uppskattad. Ute på museets gård var
bl.a. La Concord och Deux Arbre utplacerade i monumental storlek.

Älvsjömässan

Återigen dags för Sveriges största konst och
antikmässa i Stockholm den 13-16 mars. Vi
kommer som vanligt exponera skulptur. Med
denna utställning vill vi belysa kvinnans roll som
uttrycksmedel i konsten. Både inom måleriet men
framförallt inom skulpturen har kvinnan varit det
absolut främsta sättet att symbolisera olika delar
av livet och dess faser. Vi visar bl.a. Rodins fina
verk Femme debout se coiffant, den i mytologin
så berömda Leda och svanen, här framställd av
Malfray, Henry Moores skulptur Reclining
Figure En särskild presentation skall göras
av den franske skulptören Charles Malfray.
Under många år räknades Malfray som den mest
Henry Moores skulptur “Reclining Figure” visas på mässan
betydande franske skulptören efter Maillol men glömdes nästan helt bort efter 2:a världskriget då den
abstrakta skulpturens genomslagskraft blev så stark att många av de skulptörer som emanerade från
den figurativa skulpturtraditionen helt eller delvis föll i glömska. Emellertid har man nu återigen börjat
återupptäcka flera av dessa skulptörer. I Paris visades förra året en stor utställning med Malfray på Galerie
Malaquais som också kom ut med en ny bok om konstnären.

Carl Frisendahl: Vildsvin

Vi söker konst

Som alltid söker vi högklassigt måleri av våra
modernister samt internationell skulptur av
kända konstnärer. Vi har en stor efterfrågan
från både svenska och utländska samlare.
Om ni vill ha råd eller kostnadsfri värdering
är ni hjärtligt välkomna att höra av er. Något
vi ibland erfar är att man i allmänhet föredrar
att lämna på auktion. De stora auktionshusen
suger upp det mesta på marknaden med sin
dominerande ställning. Något att betänka är
emellertid att de provisioner samt den avgift
som köparen erlägger utöver slagpriset kan
komma upp i en ansenlig summa. I själva
verket kan så mycket som 38 % av
konstverkets pris avgå. Vi söker målningar och
skulpturer av följande konstnärer

VÅRUTSTÄLLNING
UNDER APRIL – MAJ

Vi söker verk till kommande utställning
Under temat tidig svensk modernism
Främst verk av EINAR JOLIN, LEANDER
ENGSTRÖM, CARL RYD, GÖSTA SANDELS,
SIGRID HJERTÉN, ISAAC GRÜNEWALD,
NILS DARDEL, OTTE SKIÖLD M.FL
Kontakta oss för kostnadsfri värdering.

KOSTNADSFRI VÄRDERING
AV INTERNATIONELL
SKULPTUR

Genom vårt skulpturintresse har vi under många
år skapat nära kontakter med skulptursamlare över
hela världen. Sverige har genom ett flertal fantastiska
gallerier under 1900-talets första hälft haft många
fina skulpturutställningar. Främst genom Gösta
Olsson och Svensk Franska Galleri Blanch, samt
Galleri Modern m.fl . Vi vet att det finns många
intressanta skulpturer kvar i Svensk ägo och söker
nu kontakt med ägare till dessa. Framförallt verk
av August Rodin, Camille Claudel, Antoine
Bourdelle, Charles Malfray, Aristide Mailoll,
Charles Despiau, Jean Osouf, Giacomo Manzu,
Manolo, Pablo Gargallo, Marino Marini, Henri
Laurens m.fl. Kontakta oss på tel. 031-711 20 28
Helene Schjerfbeck
Henry Moore
Reg Butler
Marino Marini
Ivan Ivarson
Ragnar Sandberg
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Anders Zorn
Leander Engström
Pablo Picasso
Nils Dardel
Sigrid Hjertén
Isaac Grünewald
Inge Schiöler
Jenny Nyström m.fl

Ragnar Sandberg Catalogue Raisonné

Registrering av målningar är i full gång. De som
hört av sig är registrerade och kommer kontaktas i sinom tid för foto och måttangivelser. För er
som missade förra nyhetsbrevet eller har glömt
lämna uppgifter. Kan maila, ringa eller per post
kontakta oss.
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