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“Porträtt av en man med en medalj av
Cosimo den äldre”. En temperamålning
gjord 1474 av den italienska målaren
Sandro Botticelli.

“Salvator 
Mundi”. 
En målning 
av Leonardo 
da Vinci. 
Föreställer 
Jesus som 
Salvator 
Mundi
(Världens 
frälsare). 
Gjord 1506-
1513. 

För 765 miljoner kronor såldes nyligen en
Botticelli på Sothebys. Bara ett enda verk av
de gamla mästarna har kostat mer. Leonardo
da Vincis ”Salvator mundi” som klubbades 
för drygt 3,7 miljarder kronor 2017. 

Hur kan det dra iväg till dessa hisnande
summor för en tavla? Kan den vara så 
outstanding? Kan man bli så berörd? 

Hur många miljoner betyder signaturen,
åldern osv? Är dessa dyrgripar enbart 
investeringsobjekt?

ch framförallt, varför har just dessa två
blivit de högst prisade i världen? O

Ett bra sätt att hitta sin prisnivå är att kolla
runt på utställningar och jämföra. Men den
absolut bästa vägen att finna sin nisch är
att själv ställa ut och få veta om man berör
betraktarnas båda hjärncenter, känsla och
förnuft, som tillsammans ger den köpsignal
man hoppas på. 

Vad ger MARKNADEN för köpfeeling?
Berör man inte händer inget! MARKNADEN
är du och jag och alla andra i världen så
nog måste alltid någon bli berörd? Kanske. 

Men man måste ha lite tur också och
träffa rätt marknad. Det gäller att alltid bära
möjligheternas glasögon.

Namnet dvs signaturen har för vissa en
avgörande betydelse. En lyx som dock 
drabbar få konstnärer. Men kan man inte
här ibland spåra samma märkessnobberi
som när det gäller tex möbler och kläder?
Eller att investeringsfaktorn har fått prio
ett? Bra eller dåligt, det får någon annan
svara på.

Trender inom konsten
Och varför är en tavla, som kräver expert-
granskning för att konstateras vara kopia,
bara skräp gentemot ett original for mega-
summor. Är inte de två konstnärerna lika
skickliga och tavlorna lika berörande för
betraktaren, om man inte kan se någon
skillnad? Jag pratar inte om konstskojeri
utan om alster som tex hittas på gamla 
vindar och plötsligt kommer fram i ljuset.

Man kan även prata om mode och trender 
i konsten. Det finns verk som håller sin
klass i alla tider, i långa tider och andra
som bara blomstrar kort. 

Många av konstnärerna som var i ropet
en generation tillbaka fyller nu auktionshu-
sen och går för struntsummor, om man ens
vill ta emot dem.
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Funderingar om en
konstig marknad

Målning av 
Kjell A Nilsson.

“Upp med dom på 
museernas väggar och 
låt konstälskare njuta 

av konstverken”.

Marknaden bestämmer
Det spelar ingen roll var man befinner sig i
konstnärshierarkin, det är alltid marknaden
som sätter priset på de gamla mästarnas
verk. På det som målats under alla epoker
och ismer av konstnärer som inte lever
idag. På nutida, verksamma, välkända,
skolade yrkeskonstnärers tavlor. 

Och på vartenda alster som  tillkommer 
i dagens ofantliga armada av passionerade
amatörkonstnärer, dit jag räknar mig själv. 

Jag blir förstummad, när jag ser någon 
kollega ställa frågan om prissättning på 
tavlor på sociala medier. Svaren får mig att
baxna. Flera gånger har det dykt upp perso-
ner som tycker att kvadratmeterpris är det
enda rätta?!?! Och fått ett gillande, som
dessutom utlöst seriösa diskussioner om
lämpliga m2 -priser. 

Ett sådant pris fick vi när vi skulle måla
planket! Hur tänker man? Vem vill likna sitt
”kall” vid plankstrykning till ett fastställt
ytpris? Nej, nudda inte ens vid tanken!

Var aldrig för billig!
Väldigt många är osäkra på vilket pris de
ska sätta på sina tavlor. Med all rätt! 

Det är inte lätt att hitta lagom. Som ord-
förande i Konstgruppen KRUT, arrangör av
många utställningar, fick jag ofta frågan. 

Jag skulle aldrig föreslå ett pris. Jag kan
bara tycka men har inte bakgrund för att
värdera konst. Däremot vet jag vem som
bestämmer: MARKNADEN!

Denna oberänekneliga, föränderliga,
trendkänsliga, månghövdade faktor som
dessutom kan låta sig manipuleras på gott
och på ont. Exempel på marknadsmanipula-
tion har jag från min byråtid, då vi testade
cream i 3 likadana burkar märkta billig, mel-
lanpris och dyr. Panelens komprimerade
svar blev: Den billiga var klart sämst. Den
dyra var absolut bäst men lite för dyr i för-
hållande till mellanpriskrämen som också
var bra.” Fel! Det var exakt samma kräm 
i alla 3 burkarna!  

En annan gång gjordes ett försök att
sälja en jättebillig cream i några av dåtidens
fina parfymerier. De blev en flopp.
Tubdesignen ändrades något, priset höjdes
rejält men creamen var densamma. 
Det blev succe! Och den produkten är still
going strong. Sensmoral: var aldrig för billig!

”Porträtt av en man som håller en medal-
jong” heter Botticelli-verket. Och det är 
precis vad det är. Varken mer eller mindre.
Da Vincitavlan är ett porträtt av Jesus som
Salvator Mundi, och som dessutom vissa
experter ifrågasätter har Da Vinci som 
upphovsman.

Konkurrensen är så klart minimal. 
Inte många 14-15000-talsverk är till salu. 

De är konstskatter av allra högsta digni-
tet. Konstsamlare i hela världen utgör mark-
naden. Finns det någon gräns för vad vi
kommer att få se i framtiden? Kommer 
tavlor som dessa fortsätta bli privata kleno-
der? Och hur många hamnar i bankvalv?
Rubriken om Botticelli-försäljningen väckte
ett virrvarr av känslor och funderingar. 

Hade jag fått bestämma skulle de inte få
lov att vara handelsvaror. Nej upp med dem
på konstmuseernas väggar och låt dem
betraktas av hängivna konstälskare.

Inredningskonst 
Att skämta om någon som köper en tavla
till soffan är ingen hit idag. Att konsten inte-
greras i inredningen är viktigare än någon-
sin. Tavlornas storlek, färger, placeringar
och tekniker är i högsta grad en del av hel-
heten i en kreativ och vacker inredning.  

Alltså kan många köp komma av att man
ligger i fas här.

Mina funderingar har handlat mest om
pengar och mindre om kreativitet. Men vi
vet alla vilken skaparglädje som driver oss
var vi än befinner oss på målarstegen. 

Bara att ställa ut och visa upp sig är i och
för sig grädden på moset för många av oss
som inte har konsten som yrke. 

Men, handen på hjärtat, vem vill inte sälja.
Inte minst för att få bekräftelse. Och sen är
det ju en underbar bonus, när det rullar in
lite slantar.

Så kära kolleger fortsätt svinga penslarna i
bistra coronatider. Jag hoppas vi snart ses
ute i verkligheten igen och att den tar emot
oss, om inte med pukor och trumpeter så
med ett varmt välkomnande och nyväckt
intresse. Maj-Lis Tengblad


