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I desember 2005 sto et gammelt trehus og vansmektet på Judaberg, Finnøy. Det var rått og fuktig innvendig og taket hadde mange lekkasjer. En liten
gjeng med entusiaster hadde dannet en almennyttig stiftelse: Stiftelsen Otto-Huset, org.nr. 989 373 110, www: ottohuset.no.
Vi hadde fått overtatt huset av Finnøy kommune for kr. 0.
Den 8. august året etter var huset tørt, varmt og på de trehvite veggene i de to stuene hang akvareller og tegninger av Kjell Pahr-Iversen, Stavanger:
"View from an Island" - nye bilder fra Finnøy. Ute, rundt huset sto skulpturer som Alessandro Stenico, Roma, har laget de siste årene, på ytterveggene
hang nye relieffer i rød og svart terracotta og på bordene inne sto 4 modeller i tre som han skal lage steinskulpturer av. 35 inviterte gjester fra kommune,
sponsorer, stiftere og kulturliv overvar en minikonsert med Kjetil Ingebrethsen og Bengt Nærland Olsen og fikk møte de to kunstnerne.
Det er en stor glede og ære for arrangørene av denne utstillingen, Finnøy Kunstlag og Stiftelsen Otto-Huset å få lov å stille ut nye verk av to så
internasjonalt anerkjente kunstnere som Kjell og Alessandro er. Utallige bøker og kataloger dokumenterer en livslang kunstnergjerning og -aktivitet av et
kaliber som gjør at vi ikke gjentar detaljene i CV'en deres i denne utstillingskatalogen. Kort kan sies at Kjell er vel den Stavanger-kunstner som er mest
vist i utlandet idag. Sandro har en utstrakt utstillingsvirksomhet bak seg, ikke minst i Norge der hans store skulpturer ble satt opp i en ny skulpturpark på
Hvaler i mai ifjor.
Vi har fått tillatelse til å ta med Lau Albrektsen sin siste artikkel om Kjells malerier i forbindelse med utstillingen i Horten denne sommeren. Sandro sin
kunst er omtalt i en artikkel av en av Romas mest kjente kunstkritikere, professor Vito Riviello, poet med eget TV-program.
Stavanger/Finnøy, 9. august 2006
Tore Jensen
Styreleder Stiftelsen Otto-Huset

Geir Landa
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Styret i Stiftelsen Otto-Huset vil med dette takke en stor dugnadsgjeng på omlag 40 mennesker som i 6 måneder har ryddet, revet og vasket på
Otto-Huset og snekret nytt tak. Videre takker vi sponsorene og støttespillerne som er Fortidsminneforeningen i Rogaland, SR-bank, autorisert
el.installatør Alf Madland, Ryfylkefondet og Finnøy kommune. En rekke gårdbrukere og maskineiere har stilt traktorer og utstyr til disposisjon
Stifterne av Stiftelsen er Ola Steinar Flesjå, Arild Flesjå, Nils Olav Reilstad, Geir Landa, Ingvald Løyning, Bjarte Austbø, Tore Jensen, Historielaget i
Finnøy ved Bjarte Austbø og Hageselskapet Finnøy ved Kristian Reilstad. Heidi Urtegård er i hht. stiftelsesloven innvalgt som eksternt styremedlem.
Statsautorisert revisor Harald Moe har velvilligst tatt på seg oppdraget med å revidere til en kultur-rabattert pris og adv. Øivind Handeland, Oslo, med
begge foreldrene fra Finnøy, bisto stiftelsen på en glimrende og kostnadsmessig uforglemmelig måte.
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Geir Landa

Ola S. Flesjå

Bjarte Austbø

Heidi Urtegård

S TAVA N G E R

Utgitt av Norsk Filmtrykk as, august 2006. Etablert 1946 - Trykk: Stavanger Offset - 250 gr. silk
Design og layout: Kim Andersson, Norsk Filmtrykk as, Foto: Guro Waksvik (KPI) & Jean Stenico (Sandro)

ABOUT THE ART OF ALESSANDRO STENICO

Every artist, whether in the first flush of youth or at a more
mature age, rehearses or resumes, in his own image and in
his own idiom, the history of painting, in short that which
he himself has received in the way of intellectual and artistic baggage. Indeed, in order to express himself, an artist
needs to reveal, both to himself and to the world, his own
originality, or in other words, his very origins, the development of his own means of expression.
First in his unconscious and later with manifest intent, the
artist must "deconstruct" an experience which, in his own
perception, is passive and which, therefore, he cannot own.
This means, in the final analysis, that the artist creates forms
which represent what he has "lived through" in terms of the
breadth of the experiences he has undergone, whether they
be from the past or psychological or aesthetic.
Stenico is no exception to the rule of this basic methodology
such as, I would say, every artist adopts for the purposes of
his own research. However, one of the main features of this
artist's work is that he appears to give importance, among
his working principles, to the "archeological" as a means of
refuting the assertion that art is dead; in other words, this
can be seen as an intellectual rejection of the idea that art
can be unceremoniously consigned to museums and store
rooms and thus condemned to an indistinct eternity. This is
not to say that Stenico has anything against museums; as
Freud himself and his friends said, a sculptor cannot hate
museums for the simple reason that, immediately following
its creation, a sculpture becomes part of a "common heritage". Stenico, as is well known, is himself a sculptor, in other
words, an artist whose work reveals itself in virtually theatrical mode in that a work of art is brought into being before
the eyes of the world, as Stein would have it.
It is easy to infer that our sculptor sees archeology as a kind
of active memory which can be brought instantly into play;
not as a data bank of nostalgia or of a mythical past but
rather a constantly vibrant resource complete with its own
"horizon of expectations" as Jacobsen would have liked to see.
But above all, as we shall see in conclusion to this analysis,
archeology is the kind of approach most consistent with the
background and character of the artist; it is truly an authentic ideology of art on which Alessandro Stenico draws
for the vitality of his artistic expression, for his exorcisms
and satirical games. Such an ideology allows him to enjoy
an unshakable faith in the immortality of being, depicting a
world thronged with recognisable symbols, a kind of Noah's
Ark with which he may set sail towards his own destiny and
that of the Cosmos.
CONTINUITY
Observing Stenico's work, I have often been put in mind of a poet
such as Ezra Pound. There are natural affinities between the two
artists, above all the ease with which each of them manipulates materials in the many forms of expression available to him in his own
language. In so handling his art, each of them pilots his own path of
transformation, in the case of the artist, moving from wood to iron
and from there to earthenware and, in the case of the poet, moving
from the epigraph to the "historical" quotation and from the striking
depiction of past experiences to those unearthed in the present.
Turning again to Stenico, his capacity for releasing form to render
it "accessible" offers us a monotheistic view of art on grounds of the
wealth both of the materials used and of the forms of expression
brought into play.

What is most important in the case of our artist
from Trento is "continuity". Indeed, with great consistency, the path
of his development unravels with dialectic clarity from the first manifestations of anthropomorphism in the late 60s up to the absolute
forms of today, through adventures in knowledge and the rediscovery of materials and of history. The steps from one to the other are
clearly defined and progressive, ranging from the works shown in
the romantic villas of the well-to-do, using original materials such as
whale fossile or petrified woods, to works revealing the hardness and
inscrutability of stone, the obstinacy of iron or the maternal tenderness of "tellus ut mater", of clay, of terracotta, to arrive finally at the
absolute hermetic qualities of bronze. This continuity in the artist's
work resembles some sort of polyphonic concerto, a kind of global collection
of expressive art, reminding us of the greatest patrons of art.
The artist's need for archeology is revealed as a science for art and for taking
stock of the multi-faceted origins of the world, both a microcosm and macrocosm of the cosmos. Here the history both of the individual and of the world
merge smoothly without overlap.
Archeology is therefore, by definition, art itself, out of time and space but with
a narrative running through it which freely "repeats models and patterns in
an apparently random creative process".
In such a creative environment, in which artistic invention fuses with the ingeniousness of a craftsman lost as it were in time, Alessandro Stenico is revealed
to be an artist who sees art as a rare form of biology of time.
He reveals to those who see his work an "uninterrupted" art, whose nodes are
to be found deep in the mystery of infinity and whose images come to us, not
so much via traditional recollection but through each individual's DNA.
According to another definition which Stenico seems to offer us "Art also
has a need for autonomy, even, I might say, for self direction since it must
meet the natural impulses of all living organisms". The artist appears to be
paraphrasing Picasso when he said "I seek not, I find", adding "the forms
which I invent were already invented by Chaos; my works are not in competition with those of nature but rather are proof of a virtual but nevertheless a
logical continuity in the synchronicity of intent, in the energy rythm of living
organisms".
ART AS AN ETHICAL PROPOSITION
In adhering closely to things and elements in nature, the artist is brought to a
level of comparison such as to create in his art a decidedly propadeutic and
clearly moral tension.
The "objet d'art", having undergone the normal transformation from an actual objet into an aesthetic one, is undoubtedly a creative invention but also
a work the recognizability of which is also "realistic". It is almost as if for
Stenico the everlasting repetition of the truth is the most important task in
the whole operation. Metaphysical or imaginary subjects resemble the usual
forms in nature, implying an immutable relationship between the green of
vegetation and the mechanical, between architecture and the floral, between
meteorogical events and the portrayal of ideas with vast totemic value.
The artist appears to proclaim, as do the "Eleatic" philosophers, "Nothing is
created, nothing destroyed".
Such faithful adherance to "continuity" leads us to another consideration,
again an ethical one; that of an archetypal and one might almost say a philological thread running through the entire span of the artist's work.
In this process, indeed, one has the feeling that time and space cease to exist.
History passes back and forth through the membrane of time; styles intermingle, centuries show impatience in the face of evolution. The universal
collective memory of imagination seethes, everything erupts, changes, intermingles in a dimension which may appear magical but in reality is no more
than the jostling of interdependent creative movements.
Stenico offers us visions in wood in undulated and modulated shapes like
ancient rural or industrial symbols, teeming civilizations, interactive and yet
distinct, in which the presence of man is concerned to find a code for his
universe and at the same time to override such a code.

On their own his forms seem to lose all reference to history
in a game both grave and grotesque in order to attain a purely
conceptual form, albeit no less rigorous or rational, as if Hegel's
philosophies were amusing themselves advancing their own theories
through the interplay of the tangible and the intangible, the
abstract and the figurative. At the peak of creative tension, the
artist appears to bring forth shadows, giving form to his dreams
arising out of a mother's stories, those of a mother who was
herself an artist, rich in visions which he can but imagine.
Civilizations believed dead awaken in modern, contemporary
garb, in such a way as almost to indicate that the basis for these
transformations is in fact ironical and playful.
Such art does not take as its basis force of memory alone, the
sepulchre of imagination, but takes shape and dissolves in an
ongoing, playful dance of appearing and disappearing images.
Stenico is, therefore, perhaps something of a wizard, making
magic which, once rooted in Mediterranean legends, has been
transformed into bizarre tales inspired by Nordic stories.
Supporting his inspiration, however, there are always strong
connections between the artist and the evocation of what is to
be found deep-rooted in a festival of dreams and the pulsions
of the child. From this we can deduce that art, if it is to be a
moral force, must be free to play with life and, as in Shakespeare
and Dante, tears should never be far from laughter.

A vision as of a modern Leonardo in which can be seen,
competing for attention, not only diverse forms of art but
also a deep understanding of individual forms as well as of
the specific in both working methods and the imagination.
This way of working together with things underscores
the escatological in Stenico's art - a manner of working
so original as to enable us to see any part not as a fragment
but as an entity playing its full role in the world.
There emerges therefrom an affectionate cosmorama,
familiar for the touch of the craftsman's hand yet sound
in its aesthetic creativity.
It would be true to say that the world of this artist moves forward steadily, acquiring, as time passes, more of
the fundamental sentiments of human existence, such as
memory, irony and optimism; in other words the sense
of art as a kind of "joie de vivre", a bringing together of
the positive in life, a habit of collecting disparate objects
from both near and far; a world which already exists,
in things, in nature, in events, and which, through art,
revives accessibility for the general public to art, things
of the spirit and conscience; a totemic art which, while
illustrating infinite aspects of human existence, rearranges them in a kind of new vitality under the impetus not
only of destiny but of an unfettered search on the part of
humankind; the knowledge of the essence of creation.

ARCHEOLOGY AND MEMORY

Vito Riviello
June 2003, Rome

Earlier in this analysis, we said that for Stenico archeology
plays an important role in art, not in the sense of being
a store of nostalgia or an inventory for the preservation
of artefacts, but rather as a kind of current data bank of
"objets d'art" whose role changes in time and space.
Art therefore is not only eternally alive, it also has a function,
both cohesive and integrating; it is, in Stenico's view,
symbolic of a capacity always to recognize the aesthetic.
The "modern" is not necessarily an expression of the
avant-garde but rather it can have an archetypal function
in that, for this artist, art is a fount of everlasting values
moving like living organisms in the oceans of history.
The contemporaneity of an artistic work depends on the
ease with which it relates to its subject, whether it be organic or not. By imagining a form or, even better, a visual
space, we may obtain a mobility of diverse forms, representational figures, signs distinct or indistinct, which can
be recognised and referred to in descriptive terms.
Art is not archeology; it is rather a kind of Noah's Ark
which gathers, as it moves along, all possible kinds of
influences without ever in any way "carbon-dating" them,
unless such dating relates to the artist's own voyage of
discovery. In order to attain his goals, which are far from
easy, Stenico reveals himself to be a multifaceted and
complete artist, a kind of Olympian champion, able to
excel in a number of disciplines.
For instance, generally in Stenico's work as a sculptor, it
would be impossible not to be impressed by his passion
for colour and the way he handles it in the objects he
creates. Since he uses natural, primal colours, respect for
the archaic in colours, with its connotations of ancestral
ritual, is expressed in form and feeling, as if for canvas or
paper, giving original results.
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Kjell Pahr-Iversen mellom Stenico-statuene på Judaberg med Otto-huset i bakgrunnen.

LIVSUTFOLDELSE SOM BILLEDUTTRYKK
Allerede på et tidlig tidspunkt i sin kunstneriske karriere begynte
Kjell Pahr-Iversen å utvikle formvokabularer som henter sin inspirasjon
fra naturen. I løpet av de siste ti-tolv årene har dette manifestert seg
ekstra sterkt i hans bearbeidelse av plantemotiver i de såkalte Herbarie-seriene,
hvor han gjennom sine mange varianter og innfallsvinkler har søkt å gi et
abstrahert billedlig uttrykk for selve vekstfenomenet i naturen. Former
inspirert av blomster, knopper, stengler, blader og belger har i mer eller
mindre stiliserte utgaver fylt kunstnerens lerreter i en kamp på liv og
død om å tilkjempe seg rom og vekstmulighet i intense, eksplosjonslignende
komposisjoner, som sprenger opp og ut mot billedflatens kanter.
Fascinasjonen for denne motivkretsen har gått langt utover det å være et
billedlig interessant tema. Pahr-Iversens prosjekt dreier seg vel så meget
om å visualisere kreftene i vekstprosessen i alle dens aspekter. Hans drift
mot å utdype og utvikle denne problemstillingen fører ham til studier av
faglitteratur innen blant annet botanikk, biologi og zoologi, og til en utrettelig
søken etter alternative innfallsvinkler.
En i særdeleshet ny måte å nærme seg materien på møtte publikum i en
stor mønstring på Hå gamle prestegård sommeren 2005, da Kjell Pahr-Iversen
for første gang presenterte sitt ferskeste prosjekt, Vertebra-serien. Bildenes
hovedelement er, som tittelen antyder, et ryggsøylelignende vertikal form
sammensatt av ringformede virvler som antyder en tredimensjonalitet
vi ellers ikke finner i bildenes øvrige komponenter. De er nemlig tvert imot
utformet som border i et vell av varianter, også disse vertikale. Organiske
bueformer som løper langs ryggsøylen på begge sider søker å ekspandere
inn i de kantede, stramme bordene. Dette fører til en voldsom kraftutfoldelse
i horisontal retning, der de svulmende ryggsøyle-elementene presser seg ut
på bekostning av bordene, som drives ut mot billedkantene på en måte
som ofte markeres med at bare halvdelen av de ytterste bordene makter å
klamre seg fast til billedkanten. Denne kraftutfoldelsen ut over til sidene
bringes i likevekt av bildenes gjennomførte vertikalitet, der border og
ryggsøyler farer parallelt oppover og synes å fortsette videre utover nedre
og øvre billedkant.
Denne balansen mellom horisontal og vertikal kraftutfoldelse forklarer
åpenbart hvorfor Pahr-Iversen i Vertebra-serien stort sett benytter lerreter
i kvadrat eller tilnærmet kvadratisk format. I de forutgående Herbarie-seriene
dreide tematikken seg om noe som vokser og ekspanderer, ideelt sett oppover,
men nødvendigvis også utover når presset om plass mellom enhetene blir
for stort. Formatene på lerretene fulgte følgelig stort sett den vertikale
hovedtendensen i komposisjonene. I Vertebra-serien er problematikken
en annen. Vi snakker om en kompakt komposisjon av elementer der den
indre rytmen og dynamikken mellom dem er forutsetningen for kraften i
deres felles stigen oppover. Holder vi oss til bildet av en ryggsøyle,
(og det skal vi absolutt gjøre, for referansen er alvorlig ment fra kunstnerens side)
så kan man hevde at komposisjonen beskriver et parallelt fenomen til den
balansen som finnes mellom ryggsøylen hos et virveldyr og kroppens øvrige
komponenter. Ryggsøylen er skjelettets hovedenhet. Men forutsetningen
for at den reiser seg er kreftene i omliggende muskulatur. Musklenes
kraftutfoldelse sammen med hardheten i skjelettet utgjør den likevekten
mellom virveldyrets myke og harde bestanddeler som er forutsetningen
for all funksjon.

Åpenbart pretenderer disse maleriene intet mindre enn å billedliggjøre virveldyrenes
reisning, bevegelse, rytme og dynamikk i overført form. Det revolusjonerende
nye virveldyrene representerte i forhold til forgjengerne, de skalldekkede bløtdyr,
var et uendelig potensiale i form av å kunne utvikle styrke og utfoldelsesmuligheter.
Dette er det tema Pahr-Iversen har latt seg inspirere av for gjennom en ny vinkel
å få maksimalt frem den eksplosjonsaktige kraftutfoldelse han alltid søker
i sin kunst.
Således har kunstneren beveget seg inn i en ny problemstilling, som ytterligere
utvider og perfeksjonerer hans form-vokabular. Og det nye utelukker ikke det
forutgående, noe man tydelig observerer i noen av maleriene i nærværende utstilling.
Blant de seneste bildene finner man nemlig malerier som inkorporerer i
Vertebra-komposisjonene plante-elementer fra Herbarium-seriene. Dermed blir
det strenge mønsteret av vertikalitet brutt ved at noen elementer gies mer organiske,
frie planteformer som like gjerne ekspanderer i diagonale buer utover som at
de stiger rett oppover. Hermed forsterkes uttrykket, og komposisjonens dynamikk
gjøres ytterligere kompleks. Her utføres det nemlig et intrikat eksperiment i
foreningen av vekst- og ekspansjonsdynamikken i planteverden og den i virveldyrets
kropp innkapslede dynamikken mellom muskler og skjelett.
Når en kunstner til de grader refererer til planter og dyr som eksisterer eller har
eksistert, altså til det vi omtaler som virkelighetens verden, pirres vår nysgjerrighet
naturlig nok av spørsmålet om intensjonene bak bildene. Er planter og virveldyr
først og fremst et velegnet grunnlagsmateriale for å skape komposisjoner med
høyest mulig ekspresjonistisk effekt, eller betyr disse ”motivene” i seg selv noe
helt spesielt for kunstneren ? For til tross for sine stiliserte former dreier det seg
unektelig om elementer som er gjenkjennbare som virvler og planter.
Svaret er vel egentlig ja på begge deler. Kjell Pahr-Iversen har utarbeidet sitt
eget univers og sine personlige problemstillinger innenfor en etterkrigs-tradisjon
vi betegner som abstrakt ekspresjonisme. Følgelig er det å maksimere billeduttrykket
et helt sentralt mål ved hans virksomhet. At det er slik å forstå, erkjenner vi om
vi vender oss mot en helt annen side ved hans virksomhet, nemlig hans omfattende
produksjon som tegner. Her uttrykker han seg nesten alltid figurativt fortellende.
Like fullt har disse tegningene i sin beskrivelse av figurer og rom først og fremst
intensitet i uttrykket som sitt mest iøynefallende kjennetegn, selv om det så dreier
seg om en sovende lasaron på en benk i Paris.
Samtidig innen maleri-delen av hans oeuvre var og er hans personlige prosjekt
en kompromissløs higen etter å gi et essensielt uttrykk for kreftene i naturen som
ubønnhørlig driver frem alt liv og dynamikk, det være seg ekspanderende planter
eller virveldyr som utvider sine muligheter ved å reise seg og forflytte seg. Som
nevnt innledningsvis har kunstneren alltid vært opptatt av mysteriet rundt alt liv,
evolusjonsmessig så vel som selve livsutfoldelsen i form av vekst og ekspansjon.
Disse fenomenene har kunstneren åpenbart sett på med undring og fascinasjon
gjennom hele sitt liv. Følgelig må man med en viss rett kunne påstå at maleriene,
til tross for sitt tilsynelatende abstrakte billedspråk, også er Pahr-Iversens utredning
av noe han opplever som konkret i naturen rundt seg, at han beskriver essensen
i all dynamikk i naturen og utformer et billedlig konsentrat av det vi ellers bare
kan se i fotoserier tatt over et lengre tidsrom; nemlig hvordan vekstprosessen
kan synliggjøres.
Lau Albrektsen
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Statsautorisert revisor Harald Moe har velvilligst tatt på seg oppdraget med å revidere til en kultur-rabattert pris og adv. Øivind Handeland, Oslo, med
begge foreldrene fra Finnøy, bisto stiftelsen på en glimrende og kostnadsmessig uforglemmelig måte.
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