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Norges dyreste fotogra�er

Per Maning
Mikkel McAlinden
Morten Viskum
Matias Faldbakken
Per Barclay
Thorbjørn Rødland
Vibeke Tandberg
Mari Slaattelid
Else Marie Hagen
Mette Tronvoll
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125 000 
80 000 
80 000 
65 000 
40 000 
40 000 
38 000 
34 000 
28 000 
19 000

Fotokunstner

Sel (1988)
King Kong (1997)
Post Mortem (2000)
The Eyes They See (2006)
Ut (2000)
Andaktsbilde 4 (1998)
Line 1 (1999)
Åsne (2000)
Samtidig samme sted (2002)
Isortoq (1999)

Tittel Pris

Topp 10 auksjon. Pris i kroner. Kilder: Sotheby's/Christie's/Wikipedia

www.vg.no

kunst

www.vg.

kultur&trend
Fin Serck-Hans-

sen: «Musikkfoto-
grafier 1979 –
1986»

Henie Onstad
kunstsenter, Bær-
um, 24/3 – 29/5

Tom Sandberg:
«Uten tittel, 2004 –
2010»
Oslo Sentralstasjon,
Oslo, 3/3 – 10/5

Diverse kunst-
nere: «German Art»
Galleri K, Oslo, 11/3
– 3/4

UNGDOM:
Depeche Mode
hadde bare gitt
ut én single da

Fin Serck-
Hanssen tok

dette bildet av
dem. Foto: FIN

SERCK-
HANSSEN

Unikt foto verdt 2
Den store kanonen blant verdens foto-
kunstnere – tyske Andreas Gursky (55) –
har oppnådd en pris på 20 millioner kro-
ner for fotografiet «99 cent».

VG skriver i dag om og an-
melder en del av de viktigste
fotoutstillingene i Oslo-områ-
det, fra Andreas Gursky i Gal-
leri K til Tom Sandberg på
Oslo S og Fin Serck-Hanssen
(53) på Høvikodden. Den sist-
nevnte har også hentet frem
mange av sine upubliserte bil-
der fra det norske rockemil-
jøet rundt 1980, deriblant et av
Anne Grete Preus (53).

VG har også satt opp en
Topp 10-liste over de dyreste
fotogra�ene i Norge og ver-
den, basert på o�sielle auk-
sjonstall.

Enorme formater
Andreas Gursky vises ikke of-
te i Norge, men et av hans be-
rømte fotogra�er – «Singapo-
re Börse» – er nå til salgs i
utstillingen German Art i Gal-
leri K i Oslo.

Sist Singapore-bildet var på
auksjon i New York i 2007,
gikk det for snaut 2,6 milli-
oner kroner. 

Hans konsertbilde av Ma-

donna gikk nylig for 10,2 milli-
oner kroner.

Et annet kjent fotogra� i
Galleri K er et katedralbilde
fra Venezia, tatt av en annen
av de store tyske fotografene,
nemlig Thomas Struth.

Fotokunstnere over hele
verden følger nå i Andreas
Gurskys fotspor. De manipu-
lerer bildene i photoshop. Gur-
sky kan bruke tusen bilder av
samme motiv, men de ender
som ett.

Det den nye Gursky-genera-
sjonen gjorde var å blåse opp
sine fotogra�er i enorme for-
mater.

– Som store malerier?
– Ja, sier Ben Frija, som

driver Galleri K.
– Du kan stille deg foran fo-

togra�ene til Gursky og
Struth og bli der resten av da-
gen. De er så fulle av detaljer
at du aldri blir lei dem. Som
gode malerier, legger han til.

I Henie Onstad Kunstsenter
på Høvikodden har den nor-
ske fotografen Fin Serck-
Hanssen en spesiell utstilling.
Han kom tett på både den nor-
ske punkbevegelsen og inter-
nasjonale artister som senere
skulle bli superstjerner, så
som REM og Depeche Mode.
Nå viser han 150 bilder fra pe-
rioden 1979–1983. Disse er og-
så blitt en stor bok.

Toppløs Preus
– Jeg hadde ikke sett fotogra-
�ene på 25 år, sier Serck-
Hanssen, som tok de frem et-

Av BØRRE HAUGSTAD

REISE: Tom Sandbergs bilder
fungerer godt på Oslo S, mener
VGs kunstanmelder, Lars Elton. 

Foto: TOM SANDBERG ÅPNINGSTIDER:
Mandag – torsdag    kl. 09.00 – 19.00
Fredag         kl. 09.00 – 16.00
Lørdag         kl. 09.00 – 16.00

Priser, foto, prøver, bestilling!
www.teppeabo.no

TEPPEABO
Kun Tvetenveien 55, Bryn/Oslo. Innkjøring Nils Hansens vei, tlf.: 22 64 86 40

Kun vår avdeling 

på Bryn!

STENG KULDA UTE!
Legg teppe eller løper der hvor du 

går eller sitter mest.

Mykt teppe 
føles VARMT!
Med teppe får du
få berøringspunkter
mot føttene og et isoler-
ende luftlag mellom.

Hardt gulv
føles KALDT!
Med dette gulvet får du 
stor berøringsflate.

Kulden fra gulvet 
ledes til føttene!

Tepper VARMER
og HOLDER på 
VARMEN!

Først i NORGE
med 100% økologisk teppe

På lager for 
omgående 
levering
som heldekk 
eller som 
teppe/løper 
med kant av 
tråd eller bånd. 
Kan også 
leveres som 
runde tepper.

Med TEPPE får du et varmt, sklisikkert gulv med mindre støy.

Overside i ren ull med tett løkkevev.
Bakside av naturstrie. Intet lim eller farge-
sto�. Mykt og behagelig. Bredde 400 cm.
Pris pr. kvm. i full bredde kr. 298,-

100% ull         fra  kr. 188,-
100% sisal        fra  kr. 278,-
Syntetisk        fra  kr.   75,-
Vinylteppe        fra  kr. 219,-
Kanting av tepper fra kr. 50,- pr. m. søm.

Teppefliser        fra  kr. 148,- pr. kvm.
Vinylfliser         fra  kr. 159,- pr. kvm.
Halvmånetrinn til trapp pr. stk. fra kr. 75,-

Priser på metervarer pr. kvm.ved kjøp i full bredde.

Kanting av løpere mens du venter!
– Spar tid og kjøring –
Norges største utvalg
i løpere for gulv og 
trapp!

Bredder på 67, 80, 90, 
100 og 120 cm.
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Verdens dyreste fotogra�er

Andreas Gursky
Edward Steichen
Richard Prince
Cindy Sherman
Andreas Gursky
Andreas Gursky
Andreas Gursky
Dmitry Medvedev
Alfred Stieglitz
Alfred Stieglitz
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20, 1 mill
20, 0 mill
18, 4 mill
16, 1 mill
16, 0 mill
12, 7 mill
12, 5 mill
12, 0 mill
11, 9 mill
11, 1 mill

Fotokunstner

99 Cent II Diptychon (2001)
The Pond-Moonlight (1904)
Untitled (Cowboy) (1989)
Untitled # 153 (1985)
Los Angeles (1998)
Pyongyang IV (2007 )
Frankfurt (2007)
Kremlin of Tobolsk (2009)
Georgia O'Keefe - Hands (1919)
Georgia O'Keefe - Nude (1919)

Tittel Pris

Topp 10 auksjon. Pris i millioner kroner. Kilder: Sotheby's/Christie's/Wikipedia

HØVIKOD-
DEN/OSLO
(VG) Foto-
grafiet som

kunstform kan knyttes
både til børs og kate-
dral. Og til opprørs-
trangen.
De tyske fotografene Andreas
Gursky og Thomas Struth, som
har felles utdannelse og hvis gi-
gantiske bilder nå vises i Galleri K,
har valgt seg ulike motiver. Der
førstnevnte har «Singapore Bör-
se» som motiv, viser sistnevnte et
vakkert kirkeinteriør. Bokstavelig
talt «børs og katedral». Men tilfellet
er at begge har havnet i børsens
klør med de prisene bildene deres
oppnår på verdens kunstauksjo-
ner.

Bildene er verdt å se likevel, fulle
som de er av detaljer og interes-
sante historier. 

Utstillingen i Galleri K har imid-
lertid litt mye preg av kunsthan-
del, satt sammen av «tilfeldige»
verk som for eksempel ikke er
solgt tidligere. Men en utstilling
av stjernenavn på kunsthimme-
len er alltid verdt å få med seg.

Da er det en annen autentisitet
over det som vises på Henie On-
stad Kunstsenter. Kjellerlokalet er
helt riktig for Fin Serck-Hanssens
musikkfotografier som til stor del er
fotografert i lignende lokaler i Nor-
ge og England.

Bildene fra det tidlige 80-tallets
punk- og new wave-scener viser
mer enn bare utviklingen av en in-
teressant opprørsperiode i musikk-
historien. Bildene er hengt kronolo-
gisk, og dermed ser vi den unge
fotografens (han var 21 da han tok
de første bildene) utvikling mot et
kunstnerisk uttrykk. Bandbilder er
sjelden stor kunst, men de har sin
verdi som kulturhistorisk beretning. 

På det beste viser Fin Serck-
Hanssens svart-hvite fotografier
hvilke kvaliteter vi senere skulle
bli kjent med hos kunstneren
med samme navn.

Hovedstaden myldrer av fotout-
stillinger for tiden. Den mest spesi-
elle er Tom Sandbergs midlertidige
utsmykning av Oslo Sentralstasjon
i regi av «Rom for kunst». Den er
ikke helt vellykket, men på sitt bes-
te viser den hvor godt stillferdige
bilder kan gi travle rom en åpning
for meditasjon. Sandbergs bilder
gir reisen en ny dimensjon, og min-
ner oss på hensikten med å be-
vege oss i verden.

I likhet med rocken er fotografiet
for lengst etablert som en vesentlig
del av kunstscenen. Den moderne
musikkhistorien med rocken og ut-
viklingen av ungdomskulturen kan
vanskelig tenkes uten den samtidi-
ge utviklingen av fotografiet.

Tilsynelatende er punkens vold-
somme «gi faen»-holdning svært
ulik dagens ungdoms ønske om å
bli kjendiser og popstjerner. Men
intet er egentlig nytt under solen. 

For to av de mest bemerkel-
sesverdige bildene i Fin Serck-
Hanssens utstilling viser de førs-
te bildene av de
unge guttene i
Depeche Mode.
De ser på fotogra-
fen med det ung-
dommelige øns-
ket om å bli sett.
Akkurat slik vi ser
det hos dagens
bloggere og ten-
åringsstjerner.

Lars 
Elton

ANMELDER

BØRS OG
KATEDRAL:
Andreas Gurskys
foto fra børsen i
Singapore fra
1994 til venstre,
og Thomas
Struths «Chiesa
dei Frari, Vene-
dig» fra 1995 til
høyre.

Opprørsscene, børs og katedral

20 mill.
E-post: borre.haugstad@vg.no

VERDENS DYRESTE: Bildet Andreas Gursky
kalte «99 cent» er verdens dyreste fotografi og
dekker syv kvadratmeter. Foto: ANDREAS GURSKY

ter at kunstsamler og forleg-
ger Petter Snare spurte ham
om de ikke skulle lage en bok
av materialet.

– Mange av bildene er ikke
vist før, som et fotogra� av
Anne Grete Preus, der hun po-
serer toppløs. Jeg har snakket

med henne, og jeg synes det
var utrolig sjenerøst av
henne å la meg bruke bildet
i utstillingen. Hun syntes
nok det var litt vovet, men
likte bildet, sier Serck-
Hanssen.


