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Steve Jobs legendariska porträtt till salu i
Stockholm
Fotografen Albert Watson är berömd för sina porträtt av hyllade
personligheter. Kanske är porträttet av Steve Jobs hans allra största jobb
någonsin. Nu är det till salu på Spart, ett galleri och shop-in-shop i
Scandinavian Photos nya lokaler på Vasagatan 14 i Stockholm. Priset?
250.000 kronor.
Arbetsdagen kunde ha börjat bättre för fotografen Albert Watson. ”Steve Jobs
hatar fotografer”, förklarade PR-assistenten strax innan porträttet skulle tas.
Men erfarne Watson visste vad han gjorde och bara tjugo minuter senare var
sessionen klar.
”Kanske är det den bästa bilden som någonsin tagits på mig”, lär Steve Jobs
ha sagt när han fick se resultatet. Porträttet togs 2006 och fem år senare, den
5 oktober 2011, blev det just Watsons bild som Apple publicerade på sin
webbsida när de tillkännagav att Jobs gått bort i cancer.
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Från och med den 25 januari ställs det världsberömda porträttet ut på Spart,
ett galleri och shop-in-shop i Scandinavian Photos nya butik och mötesplats
på Vasagatan 14 i Stockholm. Porträttet ingår i utställningen ”Konst för alla
väggar” där även Watsons bild på Darth Vader, Carlo Boscos fotografi på
Monica Zetterlund bland många andra visas upp.
– Vi är otroligt stolta över att äntligen kunna öppna en fysisk butik och
galleri. Att dessutom kunna presentera bilder av Albert Watson, Carlo Bosco
och våra fotografer vi arbetar med är förstås riktigt stort. Utställningen ”Konst
för alla väggar” representerar precis vad vi står för. Fotokonst för
alla preferenser och nivåer, förklarar Anna Lundholm, art director på Spart.
I Scandinavian Photos lokaler får Spart en permanent fotoutställning där
besökarna också kommer att kunna lära sig mer om fotografisk konst, olika
papperskvaliteter samt möjlighet att besöka Scandinavian Photos printstudio.
Man kommer även kunna köpa med sig Sparts fotokonst hem. Priserna
sträcker sig från 39 kronor för posters till hela 250 000 kronor för numrerad
och signerad fotokonst.
– Debatten om fotografi som konstform är hetare än någonsin och priserna
når ständigt nya nivåer på auktionshus och i gallerier, beroende på tillgång

och efterfrågan. Den nyfikne är välkommen hit för att uppleva konsten och
fotografi, avslutar Matias Ibanez, business manager på Spart.
Fotoutställningen ”Konst för alla väggar” är helt gratis och öppnar den 25 januari.
Besökarna harmöjlighet att köpa bilderna som visas upp, allt från osignerade
posters till numrerad och signerad fotografisk konst. Priserna varierar från 39
kronor till 250.000 kronor.
SPART startades som ett onlinegalleri och e-handel för fotokonst och
illustrationer. I samband med öppningen av Scandinavian Photos nya lokaler på
Vasagatan 14 i Stockholm har man nu utvecklats till ett fysiskt galleri med shopin-shop-lösning. En av grundarna till Spart är den i fotografkretsar välkände
Matias Ibanez.
För mer information, kontakta:
Anna Lundholm, art director.
Tel: 070-666 29 02
E-post: anna.lundholm@scandinavianphoto.se

Scandinavian Photo är Nordens ledande återförsäljare av foto- och
videoprodukter. Försäljning finns i dagsläget i Sverige, Norge, Finland och
Danmark. Bolagets strategi är att kombinera internethandel/distanshandel med
mötesplats i form av fysiska butiker i de större städerna. Scandinavian Photos
fokus är bra priser, en mycket stor portion kunskap och en hög servicegrad.
Bolaget har 140 anställda och omsätter cirka 750 mkr.
www.scandinavianphoto.se
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