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Hvad skal du satse på inden for kunst? 
Hvor ligger de bedste gallerier? Hvordan 
undgår du at blive snydt? Tre af landets 
mest passionerede kunstkendere gør dig 
til ekspert i en fart. 
Af Mette thoMsen foto Per Morten abrahaMsen 
tAk til MichAel thouber, Mette rode sundstrøM og christiAn chApelle

Litografi: Gennem en komplice-
ret trykproces fremstilles et bil-
lede, der ser ud som om, det er 
tegnet med en blød eller fedtet 
farvestift.

Serigrafi: Anden betegnelse for 
silketryk. En trykteknik, hvor tryk-
sværte eller farve presses ned 
gennem en fintmasket dug – ty-
pisk af silke eller nylon – som er 
spændt ud på en ramme. 

grafik: Bruges om fremstilling 
af kunstneriske billeder såsom 
træsnit, kobberstik, radering og 
litografi. Trykteknikken kan ind-
deles i tre former:  
Højtryk som ved træsnit, hvor de 
dele af billedet, der skal påføres 
trykfarve, efterlades i højrelief, og 
resten skæres væk. Dybtryk som 
ved kobberstik og radering, hvor 
sværten gnides ned i de skraverin-
ger eller rids, der er skabt på pla-
den. Flad- og plantryk som ved 
litografi, hvor der trykkes fra en 
plan plade.

akvareL: Værker på papir, der er 
udført med tynde lag af transpa-
rent vand- eller akvarelfarve. Ly-
sere toner fremkommer ved, at 
man tilfører farven mere vand.

reLief: Skulpturer udskåret eller 
hugget af en flade, så en del af 
motivet stikker frem fra fladen.  

fotoreaLiSme: Billeder, der kan 
minde om farvefotografier, men er 
omhyggeligt udførte malerier. 

abStrakt kunst: Kunst, der ikke 
forestiller genkendelige genstan-
de eller mennesker fra virkelighe-
dens verden.

konceptkunSt: Et kunstværk, 
hvor det vigtige er ideen eller 
konceptet. Der lægges ingen vægt 
på materialer eller fysisk og tek-
nisk kunnen. 

mæcen: En person, der bestiller 
et kunstværk, enten til sin egen 
samling eller for at skænke det til 
en institution.

SpecialiSt  
i kunSt? 
Det kan du hurtigt blive...

Det lille kunstleksikon

Fra venstre Michael Thouber, strate-
gisk rådgiver med speciale i kunst 
og kultur hos e-types, Christian 
Chapelle, gallerist og indehaver af 
Mogadishni, og Mette Rode Sund-
strøm, administrerende direktør for 
Lauritz.com. Her fotograferet hos 
Lauritz.com med et udvalg af aukti-
onshusets kunst og kuriosa.

Ny på markedet
Hvis du er ny på kunstmarkedet, 
så er et litografi eller et serigrafi 
en udmærket, mindre kostbar 
investering ifølge både Michael 
Thouber og Christian Chapelle. 
Den type re- eller masseproduk-
tion kan sagtens eksplodere i pris 
på et senere tidspunkt, men dog 
aldrig på samme niveau som et 
unikt kunstværk.

mere videN om kuNst
Hvis du vil aspirerer til at blive 
kunstkender med en dyb og bred 
viden om både kunstnere, museer 
og bygninger, bør du straks surfe 
ind på www.kulturarv.dk. Det er et 
elektronisk leksikon med detalje-
rede oplysninger om alt inden for 
kunstverdenen. 

tip

Hjemlige 
kuNstoplevelser
Tjek www.byenkalder.
dk og find ud af, hvor-
når du næste gang 
skal på museum. Si-
den dækker udstillin-
ger på alt fra de store 
anerkendte kunstinsti-
tutioner til mindre 
ukendte gallerier i 
Danmark.

tip
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Mettes yndlingsgallerier
Galerie Mikael Andersen, tjek www.mikaelandersen.com

Galleri Christoffer Egelund, tjek www.egelundedition.com

Galleri Tom Christoffersen tjek www.tomchristoffersen.dk

Mogadishni, tjek www.mogadishni.com

Mette Rode Sundstrøm fotograferet med et maleri 
af Krista Rosenkilde fra en af Lauritz.coms mange 
hylder med værker af up-coming kunstnere.

Direktøren  
for Lauritz.com
Mette Rode Sundstrøm er medejer og admini-
strerende direktør hos auktionshuset Lauritz.
com. Hun er uddannet i sprog og international 
marketing, men de sidste otte år har hun via 
Lauritz.com arbejdet med vurdering og salg af 
alt fra ukendte- til etablerede kunstnere. Privat 
bor Mette i en gammel perronbygning der ikke 
kun er fyldt med eksklusiv kunst. Hun køber 
også gerne skæve ting og figurer uden for den 
formelle kunstverden og bruger dem i hjemmet.  

Hvad er dit bedste råd til folk, der skal 
ud og investere i deres første stykke rig-
tige kunst?
Jeg vil opfordre alle til at købe med hjertet. Vær 
åben over for kunsten, og husk, der er ikke nogen 
facitliste. Måske tiltrækkes du af et motiv, måske far-
verne, symbolikken eller materialet. Brug sanserne 
og køb det, der taler til dig, og som passer til din ind-
retning og dit budget.  

Hvilken type kunst er Mest populært på 
lauritz.coM?
Hos Lauritz.com sælger vi både yngre up-coming 
kunstnere og ældre kunstværker. Generelt er der en 
tendens til, at rigtig mange, specielt yngre menne-
sker, køber ældre glaskunst fra for eksempel Holme-
gaard, pudsige keramikskulpturer og gamle porce-
lænsfigurer, og bruger det som kunst i deres bolig. 

Har du et godt råd til folk, der gerne vil i 
gang Med at købe kunst?
Kunstsitet www.kopenhagen.dk er et inspirerende 
forum for yngre dansk samtidskunst, der samtidig har 
fingeren på pulsen inden for ferniseringer. Derudover 
er Lauritz.com faktisk et udmærket sted at søge vær-
ker og info om både moderne og ældre kunst, inklu-
sive aktuelle markedspriser.

Har du et tip til kunstkøb på budget?
Tjek Artmoney.org  – det er et sjovt site, hvor kunst-
nere sælger små unikke kunstværker på størrelse 

med en stor pengeseddel til private for en fast pris 
på 200 kr. Er man til eksperimenterende fotokunst, 
kan det være en god ide at forhøre sig om udstillin-
ger hos fotoskolen Fatamorgana. Endelig er det en 
stimulerende oplevelse at besøge Kunstakademiets 
julebazar i København, hvor eleverne sælger af årets 
kreationer.  

Har du en Holdning til, Hvordan Man bør 
eller ikke bør indrette sig Med kunst?
Jeg foreslår, at vi smider ordet ‘bør’ væk i forbindelse 
med kunst. Det gælder i stedet om at følge sin egen 
overbevisning, intuition og smag. Derefter giver det 
nærmest sig selv, hvor kunsten skal hænge i indret-
ningen. Nogle synes, at et værk hænger enkelt og 
pænest over en sofa på en hvid væg. Andre mener, at 
et værk skal placeres, så det danner et eksperimen-
terende skævt stilbrud.      

HveM er din personlige yndlingskunst-
ner?
Mit yndlingsværk er lavet af den relativt unge kunst-
ner Eske Kath. Det måler godt to gange tre meter og 
er en imponerende farveeksplosion. Men jeg kan 
også rigtig godt lide Anders Brinch, der er dejlig ufor-
udsigelig, og Lars Thygesen, som laver nogle svul-
stige og fantasifulde ting. Af mange stærke og ta-
lentfulde kvinder er jeg begejstret for blandt andre 
Trine Boesen og Christina Malbek.  

Mette Rode Sundstrøm er administrerende direktør hos 
auktionshuset Lauritz.com. Hun opfordrer dig til at smide 
ordet ‘bør’ væk og købe kunst ud fra dine helt egne regler.

Køb med hjertet

Gå til ferniserinGer
Mette Rode Sundstrøm anbefaler, 
at du tilmelder dig galleriernes 
nyhedsbreve om nye ferniseringer 
for at komme først til mølle. Se 
galleriliste på www.museums.dk.

info

En af Mette Rode Sundstrøms ynd-
lingskunstnere er Eske Kath, der har 
lavet dette 230 x 300 cm store maleri. 

Kunst eller Kuriosa? Hos Lau-
ritz.com sælger de en del pudselø-
jerlige hybrider mellem kunst og 
kuriosa, og køberne er specielt yng-
re mennesker, der bruger tingene 
som overraskelser i hjemmet.

artmoney Hos Artmo-
ney.org kan du kickstarte 
din private kunstsamling 
for kun 200 kroner. Pri-
sen er fast for et væld af 
unikke, 12 x 18 cm små 
(eller store, om man vil) 
værker. 

Blandende materialer 
på lærred, 12 x 18 
cm, af Kristian von 
Hornsleth, 200 kr., 
artmoney.org.

Porcelænskruk-
ke med ur, 
‘Kvinde på top-
pen’, h 44 cm, 
hammerslag 
1.350 kr. 

BesøG Kunstnere privat
Mette Rode Sundstrøms fif til 
private besøg hos kunstnere: „Be-
søg Laurie Grundt, en skøn nord-
mand, der sælger croquistegnin-
ger på Christiania. Eller mød 
Morten Schandorff på Facebook 
for en aftale i hans værksted.“

tip

Keramiske figurer som 
dette græskar er ikke 
kunst i ordets formelle 
forstand. Men det bliver 
solgt som sådan på Lau-
ritz.com.


