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Fire anerkjente gallerier på Frogner i Oslo gir
et innblikk i hva som rører seg på kunstmar-
kedet.

Galleri JMS viser materialbilder og treskulp-
turer av den norske kunstneren Axel Tostrup.

Han er født i 1947, og i tillegg til sin kunstner-
karriere er han professor ved Kunsthøgskolen i
Oslo. Han arbeider både som maler og skulptør, og
det sentrale temaet i hans kunst er urmennesket.
Denne utstillingen viser dessuten en serie anato-

mibilder. Utstillingen varer til 7. november.
Bildene koster 18.000-60.000 kroner.

Marinemalerier
I Galleri Arctandria stiller den hollandske ma-
leren Frits Goosen (født 1943) ut sine vakre mari-
nemalerier.

Frits Goosen bringer nederlandsk billedkunst
på 1600-tallet frem til vår tid. Bildene hans er in-
spirerte av klassiske, hollandske renessansemale-
re, men teknikken viser også påvirkning fra
Haag-skolens markante penselstrøk, som gir asso-
siasjoner både til impresjonisme og realisme. Nor-
ske kunsthistorikere sammenligner ham med
Christian Skredsvig og Frits Thaulow.

Frits Goosen har vunnet priser for sine bilder i
maritime billedgallerier i USA, og er eneste ikke-
britiske medlem i Royal Society of Marine Arts i
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England. I tillegg til marinemaleriet fin-
nes det i Goosens produksjon motiver
fra norsk natur.

Han har hatt flere utstillinger her i
Norge – og denne varer til 24. oktober.

Bildene koster 15.000-55.000 kroner.

Fjell
Marius Wahl Gran viser sine bilder i
Galleri Albin Upp. Han er født i 1970
og har bodd i Sverige de siste årene.
Hans fargevalg er ofte gulfiolett eller
blågrønne nyanser som passer godt
sammen med en temperaturteknikk
som gir en tørr, karkkelert overflate
hvor man skimter hans yndlingsmotiv –
fjell.

Han har hatt en rekke utstillinger

både i Sverige og her hjemme.
Denne utstillingen varer til 7. novem-

ber og bildene koster 10.000-40.000 kro-
ner.

Picasso
Haaken A. Christensen viser i Galleri
Haaken sin samling originalarbeider av
Pablo Picasso (1882-1973).

Picasso var i seksti- og syttiårene en
regelmessig utstiller i Galleri Haaken.

Denne utstillingen består av fire ma-
lerier, to skulpturer og ti tegninger. Ar-
beidene omfatter perioden fra 1905 og
frem til 1970-årene, og viser en av 1900-
tallets mest sentrale kunstnere. Utstil-
lingen varer til 31. oktober, og prisene
ligger på 1,8-2,4 millioner kroner.

Picasso, klassisk marinemaleri, nonfigurativt:
I minimalismens kjølvann skulle det være

mange tomme vegger – og galleriene
har mye spennende å by på.

rere?
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Olje på lerret, 10. juni ´53

Tegning, datert 19. september 1966.

Tegning, datert 9. september 1969.
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