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AuktionsHuset 

METROPOL AB 
 

CASA DE LICITA}IE CARE-I PRIME{TE PE TO}I IUBITORII DE ”LUCRURI 
VECHI"!  
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Lars Åhlander, 
directorul executiv de la Auktionshuset Metropol AB 

din Stockholm. 
Foto: Octavian Ciupitu / © CR. 

 

Când am emigrat din România, am fost nevoi]i s` 
vindem un salon Ludovic XVI atutentic, cump`rat la 
o consigna]ie de pe strada {elari, dac`-mi amintesc 
bine, în 1966. Aflasem prea târziu c` avem nevoie de 

o adeverin]` de la Direc]ia Patrimoniului pentru a-l 
scoate din ]ar`.  
Ajun[i în Suedia, ne-am orientat în primii ani la 
mobila practic` IKEA, ca s` ”fim ca ceilal]i suedezi” 
pe care îi întâlnisem la început. Cu timpul am întâlnit 
[i suedezi care-[i împodobeau locuin]a cu                                                                                                                  
”mobil` veche”, de la cea gustavian`, la Karl Johan, 
la Jugend, etc. {i din nou ni s-a de[teptat dorin]a de a 
avea [i o mobil` frumoas`, veche, ca salonul vândut 
în România dup` care tânjeam, o mobil` chiar 
nepractic`, care s` dea locuin]ei un aspect mai 
personal, nu numai mobil` IKEA! Eu recunosc multe 
din avantajele pe care ]i le d` mobila IKEA [i o 
apreciez la justa ei valoare; combinat` îns` cu 
”mobil` veche”, poate s` creeze în locuin]` o 
atmosfer` mai pl`cut`, mai intim`. De fapt [i cei de la 
IKEA sunt con[tien]i de acest aspect [i tocmai de 
aceea au început s` fac` replici dup` diverse mobile 
de epoc`. În dorin]a de a ne crea un interior cât mai 
personal, mai variat [i mai intim, am început 
”plimb`rile” prin casele de licita]ie din Göteborg [i 
apoi din Stockholm. Dar la casa de licita]ie 
Bukowski, sau la licita]iile interna]ionale de la 
Auktionsverket, te duci mai mult s` admiri obiecte 
frumoase, nu s` cumperi, c`ci pre]urile sunt 

exorbitante! Dealtfel, despre obiectele unicate sau 
foarte rare de la Bukowski, Auktionsverket sau 
Auktionskammaren (din Uppsala) ave]i posibilitatea 
s` citi]i destul de des în CURIERUL ROMÂNESC. 
Suedia are o îndelungat` tradi]ie a activit`]ii de 
licita]ii (cea mai veche cas` de licita]ie din lume care 
înc` func]ioneaz` este Auktionsverket, fondat` în 
1674). Dar [i faptul c` ultimul r`zboi pe teritoriul 
suedez a avut loc la 1809, a f`cut posibil` p`strarea 
unor imense bog`]ii, distruse de r`zboaie sau revolu]ii 
în alte ]`ri, ca: mobile, covoare, argint`rie [i tablouri, 
obiecte din cristal, por]elan, etc.  
Aceste ”obiecte vechi”, de epoc`, sunt de fapt la 
îndemâna celor care doresc s` combine trecutul cu 
prezentul, ”noul” cu ”vechiul” [i s`-[i creeze o 
atmosfer` ambiant` în locuin]a proprie de la multele 
case de licita]ii din Suedia. R`mâne doar s` le 
frecventezi. 
La casa de licita]ii Auktionshuset Metropol AB, care 
se afl` pe strada Sveavägen nr. 116, în mijlocul 
Stockholmului, am ajuns anun]a]i de fiica  noastr` 
Anne-Marie, care, cunoscându-ne interesul pentru 
licita]ii [i sup`rarea c` Nordén, o cas` de licita]ii cu 
un sistem de licitat foarte ingenios (casa de licita]ii 
Nordén a fost prezentat` de noi în          ☞ 4 

 
 

La 28 noiembrie a.c. la Casa de licita]ii Metropol a fost scos la licita]ie tabloul”L’ultima cena” (Cina cea de tain`) atribuit lui Jacopo Tintoretto (atelierul lui). 
Tabloul are dimensiunile 142 x 220 cm [i a fost evaluat la 100.000 de coroane suedeze. 

Foto: © Metropol. 
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num`rul 3/1999), care f`cea obiectul vizitelor noastre 
s`pt`mânale, tocmai intrase în faliment, ne-a sunat [i 
ne-a spus c` a v`zut o firm` pe care scria: 
Auktionshuset Metropol. 

 

 
 

Jani Andersson, acest tân`r întotdeauna elegant, 
este [eful sistemului opertiv de informatic` 

[i rela]ii cu cump`r`torii. 
Foto: Octavian Ciupitu / © CR. 

 

Auktionshuset Metropol (Casa de licita]ii Metropol) 
ne-a oferit exact ce ne lipsea prin dispari]ia casei 
Nordén: posibilitatea de a g`si de la mobile la 
argint`rie, de la tablouri la bijuterii, por]elanuri, 
cristale [i tot felul de obiecte pe care cei care fac 
evaluarea obiectelor care sunt aduse la licita]ie, 
atunci când nu [tiu exact cum s` le denuneasc`, le 
spun: ”curioase”. Aici vin rar obiecte exclusive, dar 
g`se[ti obiecte frumoase [i cu [ansa de a le avea. 
Situat` ”în mijlocul ora[ului”, având un program 
care d` posibilitate câtor mai multe persoane s` 
participe la licita]ii, Auktionshuset Metropol a 
devenit una din casele de licita]ii la care particip` nu 
numai proprietari de magazine de antichit`]i, ci [i 
foarte mul]i oameni obi[nui]i, care sunt în c`utarea 
unui ”ceva” care s` le schimbe ambian]a casei. 
Licita]iile de la Auktionshuset Metropol se ]in în 
fiecare s`pt`mân`, lunea, dup` orele 16.00. Dar 
exist` [i posibilitatea, nu numai s` la[i o ofert`, ci [i 
s` vezi toate obiectele care vor fi scoase la licita]ie în 
s`pt`mâna urm`toare pe Internet la adresa: 
www.metropol.se. Octavian [i cu mine suntem 
vizitatori consecven]i [i chiar cump`r`tori înr`i]i, iar 
în ultimii ani am achizi]ionat multe obiecte direct în 
sal`, dar [i mai multe la licita]ia pe Internet.  
Ce [tiu despre aceast` cas` de licita]ie, despre cei 
care lucreaz` aici? L-am întâlnit pe Lars Åhlander, 

directorul executiv, de la 
care am aflat câte ceva 
despre aceast` cas` de 
licita]ii. 
 

Lars Åhlander:  Lucrez în 
aceast` bran[e de peste 35 
de ani. Am început la 
Auktionsverket, pe când 
eram student la facultatea 
de drept: lucram ziua [i 
studiam noaptea. Pe 
atunci exista un fel de 
monopol al licita]iilor în 
Stockholm, de]inut de 
Auktionverket, care era 
casa de licita]ie a ora[u-
lui, monopol care a fost 
ridicat abia în 1972. 
Licita]iile de la Auktions-
verket erau foarte popu-
lare [i atr`geau foarte 
mul]i [i cump`r`tori, dar 
[i vânz`tori. Auktionver-
ket (AK) ”închiria” sala-

ria]i [i la alte companii de licita]ii, cum ar fi Bu-
kowski. De aceea, a[ putea spune c` lumea licita]iilor 
este o lume mic`, în care to]i se cunosc, c`ci to]i au 
fost cândva salaria]i la Auktionverket. Eu am fost 
unul din cei ”închiria]i” la Bukowski.  
Personal nu sunt foarte interesat de art`, ci de ideea 
vânz`rii unor obiecte de art`, de cele mai multe ori 
unicate, pe care nu le g`se[ti peste tot. Îmi plac 
”lucruri vechi”, dar faptul c` pe un ”obiect vechi” 
po]i ob]ine pre]uri total imprevizibile, îmi stimuleaz` 
curiozitatea [i interesul. {i la licita]iile de la 
Auktionshuset Metropol, ca [i la alte licita]ii, vin nu 
numai oameni interesa]i de comer]ul cu antichit`]i, 
cu ”lucruri vechi”, ”de art`”, ci [i foarte multe 
persoane private, care colec]ioneaz` de pl`cere mai 
tot, colec]ii pentru care mai degrab` nepo]ii vor avea 
câ[tig material, când vor descoperi în poduri lucruri 
extrem de valoroase, c`ci colec]ionarii nu se îndur` 
s` le vând`. 
 

Silvia Constantinescu: Octavian [i eu am fost foarte 
”îndr`gosti]i” de licita]iile de la Nordén, c`ci acolo 
puteai g`si obiecte pe care Bukowski nu le-ar fi 
acceptat, dar pentru asta nu erau neinteresante sau 
f`r` valoare, la un pre] acceptabil; mai era [i sistemul 
acela de licitat electronic, foarte palpitant: {i… era 
nostim!  
 

L.Å.: Eu am fost co-proprietar la licita]iile Nordén, 
dar le-am vândut, pe de o parte pentru c` exista o alt` 

”idee de afaceri”, iar, pe de alt` parte, pentru c` acea 
form` de licita]ie era pu]in prea înainte de vreme, 
c`ci lumea nu era înc` coapt` pentru licita]ii 
electronice. Am înfiin]at aceast` cas` de licita]ie 
împreun` cu Salvator Grimaldi, care este co-
proprietar, în ideea combin`rii unei tehnici vechi cu 
una nou`, cu Internetul. Doream s` realizez ca cei 
care liciteaz` pe Internet s` poat` vedea direct cum 
cresc pre]urile la obiectele de licitat, s` fie tot timpul 
în ”joc”. Dar, în acela[i timp, mul]i dintre cei care 
vin la licita]ii sunt oameni în vârst`, care nu sunt 
foarte entuziasma]i de Internet. Aici avem [i ”tehnica 
veche”, [i ”tehnica nou`”. {i noi facem [i licita]ii de 
”mo[teniri”, adic` prelu`m tot în cazul unui deces, 
iar aceasta d` [ansa de a g`si o mare varietete de 
obiecte - de la exclusive, la obi[nuite.  Noi nu vom 
face niciodat` ”licita]ii de calitate”, dar aici po]i g`si 
obiecte [i de 200 de coroane, [i de 30.000 de 
coroane. Acesta-i farmecul acestei case de licita]ii. 
Apoi, noi avem foarte mare grije s` acord`m foarte 
mult` aten]ie celor care vin la noi s` cumpere sau s` 
vând`, s`-i facem pe oameni s` se simt` bine. 

 

 
 

Fleur Fayaz este una din casierele care  
te întâmpin` la cas` cu zâmbet. 
Foto: Octavian Ciupitu / © CR. 

 

✩ 
 

Am convingerea c` vizitele la casele de licita]ie sunt 
cea mai bun` [coal` de istoria artei, c`ci aici g`se[ti 
aproape tot ce s-a creat în art` pân` în prezent. 
Aceste obiecte sunt descrise de speciali[ti, chiar dac` 
nu întotdeaun` complet, [i, v`zându-le, înve]i. {i, 
dac` ai norocul, po]i s` dai [i peste obiecte de 
valoare inestimabil`, care au trecut neobservate de 
ochiul exper]ilor. Casa de licita]ii Auktionshuset 
Metropol v` d` aceast`   
S                                   ilvia Constantinescu. 

 
 

Lars Åhlander, directorul executiv de la Casa de licita]ii Metropol, 
de vorb` cu Silvia Constantinescu despe aceast` cas` de licita]ii. 

Foto: Octavian Ciupitu / © CR. 

 
 

Aceasta este sala unde sunt expuse obiectele, dar [i unde au loc licita]iile.  
Pascal Fogelberg, un tân`r foarte pl`cut, caut` în mul]imea de obiecte pe cel licitat de tine. 

Foto: Octavian Ciupitu / © CR. 


