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Danse
Den kontroversielle
kunstneren Damien
Hirst er en av vår tids
mest omtalte og best
betalte. Nå selger han
kunst for 700 millioner
på auksjon. Hva er
hemmeligheten?

Britiske Damien Hirst (f. 1965) er berømt

og beryktet for kunstverk som brutalt behandler temaer som død og forgjengelighet. Hans
kunst spenner fra parterte dyrekadavre til
sarte sommerfugler og vakre diamanter.
I det britiske magasinet «Art Review» er Damien Hirst rangert som nummer én, og den mest
innflytelsesrike i dagens globale kunstverden.
Han har 120 ansatte, som omfatter selgere,
kunststudenter, PR-folk, investerings- og finanseksperter. Han skal ha en personlig formue på
over 2 milliarder kroner.
Kunstspekulanter kaster seg over nye verk
signert Damien Hirst, selv sier han kloklig:
«kunst er bare verdt det folk er villige til å betale».
Jay Jopling i London-galleriet White Cube
og USA-galleristen Larry «Go-Go» Gagosian
sørger for at Damien Hirsts kunst blir plassert
hos verdens rikeste kunstsamlere, hedgefondbaroner og Hollywood-stjerner.

Groteskt, provoserende..

… genialt eller vakkert? Sommerfugler, kreftceller og skalpellblader, piller, prikker og døde
dyr i formalin regnes som Damien Hirsts varemerke.
I 1990 kom hans første beryktede arbeid,
en glassmonter med fluer som la egg i et råttent kuhode. Larvene ble fluer som til slutt ble
fanget i en elektronisk fluefelle.
I 1991 solgte han en 5 meter lang hai nedsenket i formalinoppløsning til den kjente,
britiske reklameguruen og kunstsamleren,
Charles Saachi. Han gjorde Damien Hirst til
den unge, britiske kunstscenens alfahann.
I dag er de uvenner. I fjor ble det bekreftet
at haien råtner. Oppdagelsen kom like etter
at den amerikanske samleren Steve Cohen
kjøpte verket av Charles Saatchi for 67 millioner kroner.

Kugalskap

Gullkalven: «The Golden Calf». En kalv med horn og klover i 18 karat gull står i en monter av glass og gullforgylt stål. Inkludert marmorsokkelen måler
verket ca 400x350x167 cm. Den er auksjonens hovedattraksjon og antas å gå for 80-120 millioner kroner.

På biennalen i Venezia i 1993 fikk Damien
Hirst sitt internasjonale gjennombrudd med
«Mother and Child Devided», en ku og en
kalv delt på langs og senket i formalin.
Det vakte beundring og avsky i kunstverden. Hirst tilbød verket i gave til et museum i
sin hjemby Leeds, men de ville ikke ha det.
Kunstsamleren Hans Rasmus Astrup
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Diamanter på hjernen:
Damien Hirst er kjent for sine utradisjonelle
kunstverk, blant annet hodeskallen som er
dekket med over 8.000 diamanter.

en rundt Hirst
Det sorte får: «The Black Sheep with the Golden Horn». En stor sau med sort ull og horn i 18 karat gull. Den står i en

Tigerhai på tanken: «The Kingdom». En tigerhai flyter i formalin i en beholder

beholder (110x162x64 cm) med formalin. Vurdering: 20-30 millioner kroner.

av glass og stål (214x383x141 cm). Den har en vurdering på 40-60 millioner kroner.

Sirlige sommerfugler:
«Psalm 4: Cum invocarem»
med sommerfugler og en
spesiell blank maling
(household gloss) på
lerret. Sommerfuglene danner
et vakkert mosaikkmønster
og bildet har
en diameter
på 45,7 cm.
Salme 4,
Davids salme,
er festet
bakpå lerretet.
Vurdering: 6-8
millioner.

Syntetisk lykkerus: «6 Pills» olje på
lerret (91x61 cm). Det er et av Hirsts mange «pillebilder» og vurderes til 1,5-2 millioner kroner.

PR-geni
Medisinskap: «Landscape and Memory».
Verket består av medisinforpakninger og pilleesker i en glassmonter innrammet av rustfritt stål
(180x92x36). Det forventes å gå for 5-7 millioner
kroner.

kjøpte det i 1996 til Astrup Fearnley Museet
for 1 million kroner.
Nå regnes de syltede kyrne for å være
Hirsts viktigste verk - et ikon for 1990-tallskunst – med en markedsverdi på ca. 100
millioner. For ett år siden begynte verket å
lekke, og det er nå på en av Hirsts fabrikker
til reparasjon.

Den enorme oppmerksomheten han har fått
i media har gjort ham akseptert, etablert og
meget rik! Damien Hirst fikk den dårligste
karakteren på kunstskolen. Kompanjongen
Frank Dunphy tok et kveldskurs i revisjon.
Sammen ble de ett av de rikeste og mektigste
parene i kunstverden, og styrer et konglomerat
av selskaper.
Da den Hirst-utsmykkede kjendisrestauranten Pharmacy i London stengte i 2004, samlet
Dunphy rubb og stubb fra restauranten og
kjørte det til Sotheby`s.
Der ble 140 gjenstandene lagt ut for salg.
– Vi tenkte: Kommer askebegrene til å bli
solgt? Hva med medisinskapene? Først ut var

to martiniglass vurdert til 50 pund. Da de
ble klubbet for 4.000 pund,
forsto vi at resten av salget skulle bli det totale galskap. Det ble det
også, ler Dunphy.
De 500 budgiverne handlet som om de
allerede hadde fortært innholdet i de polerte
medisinskapene de kjempet om. Auksjonen
innbrakte til sammen 110 millioner kroner, og
det var 80 millioner mer enn antydningen.

Hodeskalle på verdensturne

Diamanthodeskallen med tittelen «For the
Love of God» – dekket med 8.601 diamanter,
ble nylig solgt til et investeringsselskap for 600
millioner kroner. Damien Hirst selv og hans
partner Frank Dunphy skal være blant de nye
eierne. Da diamanthodeskallen ble presentert
for britisk presse, ble den allerede neste dag
en toppsak i alle de største avisene. Det skal
også ha påvirket diamantbørsen verden over.
Nå planlegger Damien Hirst en verdensturné

med hodeskallen.

Kunst på samlebånd

«Seddelpressen» er fem inngjerdede hangarer
og nedlagte fabrikker hvor 40-50 kunststudenter produserer Damien Hirsts kunst.
Der går menn med hvite beskyttelsesdrakter, gassmasker og gummihansker i den
stikkende lukten av formalin og dyrekadavre.
Andre maler prikker og piller. De jobber med
noe som skal bli kunst..
Hirst blir kjørt rundt av sin privatsjåfør eller
i helikopter, inspiserer sine verk, og signerer.

Prikker

«Dotpaintings» eller prikkemalerier er et av

Fortsetter neste side

➔
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Truls evensen | storebrand

Hjertesak:
«Beautiful Love
Demelza
Painting with
Beautiful
Butterflies»
er splashpainting
med kraftige
signalfarger og
en mengde ekte
sommerfugler.
Splashpainting eller
spinnpainting lages
ved hjelp av sentrifugalkraften. Kunstneren
har gitt dette til Demelza
Hospice Care for Children,
som nå selger det til inntekt for
hospitset. Dette er et pleiehjem for
alvorlig syke barn, og deres motto er:
Adding life to days when days cannot be added to life». Man håper at verket som
måler 237x237 cm skal innbringe 4-6 millioner kroner.

Hirsts yndlingsmotiver, men han har
bare malt fem av dem selv. Hirst bestemmer avstanden mellom prikkene,
fargene og formatet – resten gjør assistentene. Når Hirst har signert, er
det kunst. En stor katamaran går i
rute på Themsen mellom kunstgalleriene Tate Moderen og Tate Britain.
Den er dekorert med 2.500 prikker i 35
farger av Damien Hirst.

Piller

Damien Hirst protesterer mot farmasiindustrien som ønsker å gi oss kunstig,
kjemisk lykke. Fra tidlig på 90-tallet
laget han store glassmontere fylt med
pilleesker og kirurgisk utstyr. I 2007
solgte Sotheby’s Hirsts medisinskap
«Lullaby Spring» for 110 millioner
kroner.

Gullkalven

15. og 16. september holder Sotheby`s
i London auksjon over 223 kunstverk
signert Hirst - «Beautiful Inside My
Head Forever».
Dette er en kolleksjon av hittil
usette verk. De selges ikke via et galleri
eller en kunsthandler som er normen
– men direkte på auksjon.

Aksjetips

Det sies at kunstneren antagelig
kan putte 600 millioner kroner i egen
lomme og at Sotheby’s vil sitte igjen
med ca. 50 millioner etter to dagers
auksjon.
Auksjonskatalogen er et fire binds
praktverk.
«The Golden Calf» er en kalv med
klover og horn støpt i 18 karat gull!
Over hodet har den en gullforgylt «sol»
som i filmen «De ti bud». Den står i et
stort glassmonter i formalin og på en
marmorsokkel. Dette er selve hovedverket – er det et selvportrett!?
Under hammeren skal også en
sebra i formalin, en gris med vinger i
formalin og andre dyrekropper. I tillegg kommer flere varianter av pilleskap, prikkbilder og splashpaintings.
Hirsts kunst spenner fra groteske oppdelte dyrekadavre, gassmasker og fulle
askebegre - til vakre sommerfugler og
funklende diamanter.
Tre av sommerfuglbildene selges til
inntekt for arbeid med barn og ungdom i England.

Gjesteskribent :
Gro A. Grorud
(Loftet Antikviteter)

Prikker: «Rupidium Chromate». Det er malt med kraftige farger i blank maling på
lerret (66x86 cm), og prikkene er 0,5 cm i diameter. Det er mange «prikkebilder» som
skal under hammeren på denne auksjonen. Dette har en vurdering på 1-1,5 millioner
kroner.

Satser på

utbombed
seismikkaksjer
– Markedet er veldig
spesielt. Jeg har knapt
sett dets like, sier forvalterveteranen Truls
Evensen. Utbombede
seismikkaksjer er hans
hovedbet for tiden.

Storebrand-forvalter Truls Evensen

har vært med på mange opp- og nedturer i
aksjemarkedet, men han innrømmer at det
som skjedd i markedet det seneste halve året
er helt ekstraordinært.
– Det er ingen tvil om at vi en inne i
et veldig spesielt marked. Vi har selvsagt
hatt dype opp- og nedturer også tidligere,
men at det har gått så kraftig opp og ned
over så langt tid er ekstraordinært. Og jeg
tror heller ikke at uroen er over. Alt tyder
på at utslagene fremover også vil bli store
og vi må nok finne oss i å leve med daglige
svingninger opp og ned på to til tre prosent
en god stund fremover, sier han.
I Evensens egen bransje, olje- og oljeservice, har utslagene vært spesielt store.
– Det spesielle for Norge er at olje- og oljeservicesektoren er blitt rammet så hardt.
Flere av disse aksjene har etter min oppfatning falt alt for mye og det er for meg er det
derfor naturlig å se mot denne sektoren når
jeg skal velge ut mine favorittaksjer.
Han holder seg unna selskaper med store finansieringsbehov og det er også viktig
å se på likviditeten i aksjene.
– Illikvide aksjer er definitivt ikke noe
optimalt tilholdssted i disse turbulente
børstider, sier Truls Evensen.

Seismikkrabatten lokker

Seismikksektoren har fått mye juling på Oslo
Børs i det siste. For mye mener Truls Evensen,

FORTSATT TURBULENT: Truls Evensen tror på store svin
som har hele tre seismikkaksjer i porteføljen.
– PGS har falt ekstremt mye til tross for at
pengene fosser inn. En av årsakene til kursfallet er sannsynligvis at flere utenlandske fond,
som har hatt behov for å stenge ned porteføljen,
har solgt seg ut. PGS prises nå med en rabatt
på rundt 50 prosent i forhold til det noe større,
CGG Veritas. Det er etter min oppfatning alt
for mye og aksjen ser nå veldig billig ut.
Rabatten er enda større i Wavefield.
– Wavefield må opp hele 100 prosent før

