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GULLSÅLE: «Derriere» -

sko i sort killingskinn med
rød semsket hel og gull metallic såle. Denne modellen
er avbildet på omslaget til
katalogen til «Die Verlassene Schuhe» ved Rheinische Laden Museum i
Bonn i 1993. Dette er en
enkelt modell som aldri ble
satt i produksjon, selges
med spesiallaget displayeske. Vurdering: 3.000-5.000
kroner.

HUG MY LEG: Disse skoene er sydd i turkis semsket
skinn. Unik modell som aldri
kom i produksjon, selges
med spesialdesignet displayeske. Vurderingen ligger
også her på 3.000-5.000 kroner.

Sko me

SERPENT`S KISS: En

sandal i pytonslageskinn og
metallsåle. Den ble forstålig nok aldri satt i produksjon, og dette unike
eksemplaret med spesialdesignet displayeske har en forhåndspris på
4.000-6.000.

fra en skom

Hollenderen Jan Jansen (f. 1941) regnes som tidenes mest markante og kreative skodesigner. Neste uke holder Christie`s en auksjon i Amsterdam
over en del av hans spesielle samling sko.

Antikviteter
Av Gro A. Grorud
Loftet Antikviteter

A

uksjonen har fått
navnet «In His Shoes» og markerer Jan Jansens 65 årsdag og 45
år som kunstner.
Auksjonen er delt i tre kategorier:
Den første fokuserer på Jan Jansen
som kunstner, og 50 utrop
inneholder bare en enkelt sko med tilhørende

spesialdesignet displayeske.
De neste 100 lottene inneholder to
par sko eller flere – klar til bruk – og
hyller ham som håndverker og skomaker.
Siste del av auksjonen omfatter en
samling på 375 skomodeller og lester
som selges sammen med rettigheten til
å produsere dem. Kjøper kan bokstavlig talt følge i hans fotspor!

Kunstform
«The Mad Shoe Designer»,
som han blir
kalt, lager
ikke bare

STIR MY
BLUE
BLOOD:

Er laget i metallic
blått killingskinn.
Denne modellen er
avbildet på omslaget til
boken om Jan Jansen,
«Master of Shoe Design
2002». Inkludert i prisen
er en spesialdesignet
eske. En samler kan
kanskje være heldig
og sikre seg denne
for 4.000-6.000, som
er Christie`s vurdering.

SKOLETTER: Et par klassiske herre skoletter i læret i størrelse 44. En million
kopier av denne typen er solgt i USA. Den som vil spasere ut med disse er heldig
hvis vurderingen er riktig – dvs. 1.500-3.000 kroner.
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ANKELPYNT: Leopardmønstret sko med kilehel og
ankelrem pluss et par sjokkoladebrune semskede sko
med tigermønstret kant. Begge parene er i størrelse 36.
To par designersko til 1.500-3.000 kroner er vel billig?

SANDALER: Et par sandaler

med platåsåle av vidje og bambus og et par purpur- og burgunderfarget semskede sko. Jan
Jansen ble også kalt ”the bamboo shoe man” for disse spesielle
sandalene med såler av flettet
bambus. Begge parene er i størrelse 38 og vil kanskje skifte eier
for 3.000 kroner – som er
vurderingen.

NORWEGIAN WOOD II:

Sort plattåsko med 14 cm høy
såle og remmer til å knytte
rundt anklen. Den som
punger ut med 3.0005.000 kroner vil kanskje
bli den nye eier. Spesialdesignet displayeske
følger med.

d verdi

aker med fantasi
sko for å gå med – han tar det et skritt videre
– til kunst - «haute chaussure»! Han viser stor
orginalitet og fantasi i sine arbeider og har et
uvanlige materialvalg som for eksempel bambus, tre, froske- og pytonslangeskinn, i tillegg
til tradisjonelle typer hud.
Siden han designet sin første sko i 1961 har
han kreert over 2.000 par sko. Innen moteverden regnes han banebrytende, i tillegg er han
en dyktig skomaker og håndverker – hans sko
skal være utrolig gode å gå med!
En del av hans utradisjonelle men fullt bærbare sko har vært utstilt i museer verden over,
og Metropolitan Museum i New York har hans
«bamboo» platåsko i sin permanente utstilling.
Hans versjon av treskoen er solgt i 100.000
par og hans klassiske «high heeled sneaker»
fra 1977 er solgt i over 1 million par i USA
alene.

BRAZILIAN HIGHWAY: En

skolett i semsket pyntet med froskeskinn. Ideen til denne modellen
fikk Jan Jansen da han jobbet i
Brasil og så den store mengden
frosk som ble kjørt i hjel når de
krysset veienbanen. Noen få par
av denne modellen ble laget i
sort, men i rødt er det kun disse
og størrelsen er 37. Vil de gå
for 5.000 kroner som er øvre
vurdering?

SWINGING NUN: med
ortopedisk såle og stiletthel!
Størrlese 38 skulle passe
mange – og prisen også som muligens vil ligge på
3.000-5.000. Med spesialdesignet displayeske på kjøpet.

