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Sommerutstillingen 2007
Elisabetta Diamanti, Roma, f. 1959, er både
grafiker og kjeramiker. Hun benytter raku-teknikk i
framstillingen av kreative vaser, skåler mm.
Hun har virkelig arbeidet hardt etter vi traff henne
i februar i år og har produsert alle de utstilte
verkene til denne utstillingen i løpet av de to-tre
siste månedene.

Vi har på ny gleden av å invitere til en internasjonal sommerutstilling som skal vises i Otto-Huset,
Finnøy, i tiden 15. juni til 2. september 2007.
Åpningstidene vil være alle fredager, lørdager og
søndager kl. 1200-1800.
Hovedutstilleren denne gang er den velrenommerte maleren Claudio Granaroli, f. 1939, som
bor og arbeider i Bergamo, utenfor Milano i NordItalia. Han har det meste av karrieren konsentrert
seg om to store prosjekter: Sin egen kunst og en
lang rekke poesi-utgivelser i små-format der dikt
og illustrasjoner inngår. Også FARO 2004-kunstnerne har bidratt med illustrasjoner til poesiserien.

Den siste utstilleren er Kristoff Nasilowski.
Han er opprinnelig fra Polen, men har vært bosatt
her i regionen i mange år nå. Kristoff Nasilowski
har hatt mange separat- og gruppeutstillinger
i inn- og utland, og han har også utført mange
utsmykkinger.
Kristoff stiller ut 3 skulpturer: “Dan T”, “Lytteren”,
“Mannen som har funnet trøst”
Utstillingen åpnes i Otto-huset, torsdag
14. juni 2007 kl. 1800 av fylkeskultursjef Egil
Harald Grude.

Til Otto-Huset kommer Claudio med malerier
- nærmest som action painting - på papir.
Formatene hans kan gå opp i 3-4 meters lengde,
men de største hos oss er 120 cm innrammet.

		

Claudio stilte ut sammen med to andre italienere
i Rogaland Kunstsenter i 1995 og kan vise til en
utstrakt, internasjonal utstillingsvirksomhet. For de
som vil fordype seg i Claudio sin kunst, kan hans
bok anbefales med tekster på både italiensk,
engelsk og tysk. Den fås i Otto-huset. Claudio
har vunnet flere 1. premier i sitt hjemland (1964,
1973,1983 og 2001).

Kos dokker.

Stavanger og Finnøy, 25. mai 2007.
Tore Jensen
Styreleder Stiftelsen Otto-Huset			
Geir Landa
FINNØY KUNSTLAG

Claudio bor sammen med sin far som nærmer
seg 102 år. I anledning av at Claudio setter seg
i bilen og kjører til Finnøy er han er nå tatt godt
vare på av et pleiehjem.

Otto-huset
Org. nr.:989 373 110



CLAUDIO

GRANAROLI
Claudio Granaroli was born in Milan in 1939. He
went to the Accademia di Belle Arti di Brera, the
city’s art college, where he graduated having
been taught by Pompeo Borra and
Domenico Manfredi. In 1979 he founded the
publishing house “El Bagatt Bergamo” which he
directed until 1996. He published more than 120
titels of poets and artists from Italy and abroad. At
present he directs a series of booklets of

poetry and art for the publishers “Edizioni d’arte
Signum”. Since the sixties he has held exhibitions
both in Italy an abroad. He lives and works in
Bergamo.

SEPARAT-UTSTILLINGER

KOLLEKTIV-UTSTILLINGER

1961-2001:
55 utstillinger i Novara, Milano, Cagliari, Legnano,
Teramo, Cremona, Vicenza, Mol-Belgio, Omegna,
Cantu, Bergamo,
Arenzano, Domodossola, Freiburg (T.),
Stockholm, Kaufbeuren (T.), Como, Limerick (Irl.),
Stezzano, Sesto San Giovanni, Lausing (USA),
København, Frascati, Vigerano, Ausburg (T.),
Pavia, Lione (F.), Fredrikstad, Stavanger,
Zagabria, Zagarolo, Mantova, Pomezia og
Monza.

1959-2001:
Ca. 50 utstillinger i Milano, Voghera, Marseille
(F.), Novara, Dagliani, Pavia, Ivrea,
Paris, San Paolo (Br.), Veleso, Modena,
Bergamo, Firenze, København, Grassobio, Bologna, Wien, Herimoncourt (F.), Tarquinia,
Ragazzola, Nice, Moskva, Astrakan (Ru.), Vaasa
og Barcelona.
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it is instead to experience in silence a sentiment
of beauty without feeling self-imortant, without
always being present on the scene and without
toil.

or many years I have believed that the
meaning of modern art, its fundamental nature, is
rooted in this phrase which Dino Campana wrote
at the beginning of the twentieth century and in
the distinction he makes between “great artists”
and “pure artists.” The great artist is “any great
man” (E. Regazzoni) who makes his way in the
world: like any other man, he can become the
manager of a bank or a minister.

True art owes a lot to these dedicated people
who, in this materialistic world of commercialism
and capitalism, have worked for art and not just
for the market; it owes a lot to these men who
have sacrificed their self, to the pure artists like
Claudio Granaroli.
And I would like to remember our youthful
dreams, our journeys in the pursuit of nothing,
the years dedicated to not climbing the social
ladder...But the story would be long, too long.
This page must just be a token of esteem and
a thank you from a sincere friend.

The pure artist is a man who sacrifices his own
self: he is too preoccupied with pursuing or
fulfilling his dream of beauty, of force, of harmony
to have a consistent career (and a consistent life).
And for many years, whenever I think of a pure
artist, I have thought of my friend Claudio
Granaroli who I met when we where still
students in Milan, he at the Fine Arts Academy
and I at the University of Milan. In some way,
I have shared the experience of his work and his
days. An exemplary life companion, a pure artist
if ever there was one.

Thank you, Claudio. Thank you for being so
coherent, thank you for being so masterful and
thank you for never taking any notice of those,
myself included, who in more recent years have
tried to convince you of the advantages ( on a
practical level) of what Dino Campana called
“the monstrous absurd reason” of the market and
of a career. ( “We never acquiesced to sacrificing
the monstrous absurd reason”) A pure artist must
carry on his own way - just like you.

Rarely in my now long life have I met men who do
not belong to this world and are so wholly
dedicated to a different parallel world, where what
is important is not to make appearances left right
and centre, not to have one’s catalogue signed
by some famous art critic, not to be sponsored
by some famous art gallery manager, not to be
embalmed alive in the famous museum, not to
produce commotion and money;

Sebastiano Vassalli
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ELISABETTA

DIAMANTI
Biographical Notes
Elisabetta Diamanti was born in Rome
17.01.1959, and got her high school diploma
- specialising in art - in 1976.
She enrolled in the school of Social
Techniques of Information and in the Rome Fine
Arts Academy, obtaining a diploma for ‘Decoration’ in 1981.
She attended a two-year course for research and
experimentation regarding engraving techniques
at the National Institute of Graphics in Rome
1981/82 - 82/83. After the two-year course, she
carried out an in-depth study of her specialisation
by following and engraving course held by Prof.
J.P.Velly.

‘Frottage
Analysis and Specific Application on Lithographic
Stone and Sheet Metal’.
From May 29th - June 3rd 2000 at the faculty of
Fine Arts at Granada University - Spain. Held a
seminar on the topic ‘Cosmographic Flooring in
the Lower Basilica in Castel St.Elia’ in Tuscia.
From 1st August - 31st 2004 she took part in an
Atelier Collectif at the International City
of Arts in Paris.
BNL Bank chose and purchased the matrix and
print of the work ‘Entomological Plot 5’ printed at
‘Il Bulino’ in Rome 1999. The series of triptychs
‘Means of Memory’ were printed at the same
place,with 1/50 Arab numerals,1/X Roman
numerals and 1/5 author’s proofs on graphic
paper from Sicars Paper Manufacturers.
26th March 2005 the publishers ‘Il Salice’ in
Locarno Switzerland presented a folder with an
engraving entitled ‘Vegetable Structures’.
In November 2006 she presented ‘Isolasolasola’
with a haiku by Tommaso Ottonieri for Agave
Editions.

She has taken part in work sessions on copperplate engraving at the Frans Masereel Katerlee
Graphics Centre in Belgium since 1997.
She became professor of engraving at the Viterbo
Fine Arts Academy in 1996.
Taught a printing and engraving course at the
‘Ornamental Arts’ state school in Rome from 1996
to 2002. Held a 16-hour workshop on engraving
at the Ecole Règionale de Beaux Arts de Nantes :
The Written Memory of Man’ from April 27th
- 30th 1998. From April 26th - May 1st she held a
workshop on engraving at the Fine Arts Academy
Bilbao at the Basque University on the topic

10

In March 2007 the publishers ‘Il Salice’ (Lucarno)
presented ‘Orphee’ with two engravings by
Elisabetta Diamanti and a passage written by
Michel Seupher.
She presented ‘Labirinti’(Orolontano Editions)
with a haiku by Fabio Scotto.

Since 1995 she has organised raku ceramics and
engraving workshops at her studio in Rome.
Her ceramics are on display at the Marsciano
Terracotta Museum (Perugia) and can also be
found in many private collections both at home
and abroad.

Elisabetta has also had experience in the field of
artistic ceramics and attended a ceramics course
held by Prof.Emidio Galassi in Faenza.

Elisabetta Diamanti sammen med datteren Lucy hjemme utenfor Roma
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Life

L

ife is teeming in the womb of the earth…. And the earth is made up of vibrant clay. Elisabetta
Diamante realises that the only path to follow is to connect with nature and its infinite organic
substances. Nature\Clay conserves the seeds of life, can be moulded, has its own personal
development and teaches us to feel that all living things are the result of cosmic delusion which is now
heading towards new harmonic order. The artist has the chance to take part in this alchemic creation
and has the privilege of touching clay with her own bare hands. Elisabetta is aware of this, and that’s
why her approach to this material is spiritual. Its shapes don’t belong to her but are her sisters,
brothers, sons, daughters or fathers…..Those shapes of art are Elisabetta’s family, her tribe, flock,
roots and memory.
Paolo Tomassi 08.03.07

			
			

“Piatto Monocromo”			
Ø 32 cm				

“Ciotola Policroma”			
Ø 25 cm				
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“No 4 Ciotole Policrome”
Ø 14 cm
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“Vaso Antromorpfo”
H. 36 cm
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15 H. 34 cm
“Vaso Bicromo”

KRISTOFF

NASILOWSKI
Født 29.05.1956. Bosatt i Norge siden 1983.
Billedhogger, tegner, medaljør, designer,
pedagog.

KOLLEKTIVE - UTSTILLINGER 1981-2004

BAKGRUNN

12 utstillinger i London, Harstad, Rogaland,
Augsborg (T.), Seljord, Høstutstillingen,
Stavanger, Ryfylkemuseet, Oslo og Hå.

1971-76: kunstgymnas. Avsluttet med
diplomeksamen, spesialisering i industridesign og
plakat.
1976-81: cand. Mag. Master of Art Kunstakademiet i Warszawa. Skulpturfakultet.

OFFENTLIGE UTSMYKKINGER OG OPPDRAG
1976-2005: 25 utsmykninger og offentlige
oppdrag i Polen, Belgia og Norge.

Diplomeksamen med utmerkelse, 1981.
1976-81: Spesialisering i skulptur,urbanistikk,
romproblematikkog medaljer.
1976-81: Kunsthistorie.
1976-81: Øvrige studier i visuelle strukturer,
maleri, tegning, grafikk,skriftlære, grafisk design,
keramikk, tre, metall, stein, teoretiske studier.
Denne delen av studier har foregått parallelt med
hovedstudie i skulptur og skulpturrelaterte
problemstillinger.

PREMIER / STIPEND
-1997, Delt første pris for utkast til konkurranse
over minnesmerket over KongOlav V
-1983, Hederlig omtale for utkast til minnesmerket
over kardinal Stefan Wyszynski
-1991, Rogaland fylkeskommune kulturstipend
-1998, Stipend fra Norsk Kulturrådd
-1981, Polsk kultur-og kunstministeriets pris for
diplomoppgave
-1983, Polsk kultur-og kunstministeriet pris for
pedagogisk arbeid

SEPARAT - UTSTILLINGER 1981-2004
7 utstillinger i Warsawa, Tromsø, Stavanger,
Oslo, Haugesund og Sandnes.

16

K

«Mannen i mitt liv» kaller Nasilowski utstillingen
og antyder med sin direkte og litt plumpe ironi at
det blikket han retter mot seg selv ikke må leses
som rendyrket narsissisme. Men er det mulig å se
disse bildene og likevel styre unna en
narsissistisk lesemåte?
Nasilowski opptrer her som en slags Hitler, en
Ghandi, som Vermeers rygg og hodet til Christian Krohgs «Syk pike», som Magrittes ryggvendte mann som ser sin egen rygg i speilet, og
dessuten som sin egen klonede dobbeltgjenger,
eller snarere tvilling med små forskjeller i
ansiktstrekkene. Dette er en ekstrem
iscenesettelse av seg selv, ofte med noen
enkle billedelementer som siterer enda mer, som
f.eks. det konvekse speilet i Jan van Eycks maleri
«Arnolfinis trolovelse». Ikke bare approprierer han
alle disse elementene, i en slags fetisjering av
kunsthistorien - han overtar denne historien,
med seg selv i hovedrollen, som en erobrer.
Et åpenbart narsissistisk element som ikke kan
bortforklares.

ristoff Nasilowski er en usedvanlig dyktig
fagmann, enten han lager skulptur eller tegning;
og han legger alltid for dagen en ekstrem omsorg
både for detalj og for helhet. Resultatet er kunstnerisk raffinement dyrket henimot perfeksjonen.
Vil du studere teknisk briljans og håndverksmessig suverenitet, er Sandnes Kunstforening stedet
akkurat nå.
I det første rommet står tre bronsepatinerte gipsfigurer. De er laget som multipler, som gjør det
mulig å skaffe seg skulptur av høy klasse for en
rimelig penge. Vi ser tre godt voksne menn fylle
sitt kroppsvolum til bristepunktet, idet de legemliggjør ulike holdninger gjennom sine positurer.
Nasilowskis evne til menneskelig karakterisering
gjennom modelleringen er både frapperende og
imponerende; og de tre skulpturene utgjør en
markert kontrast til Nasilowskis smale ansikt i
pastelltegningene lenger inne i utstillingen.
I disse bildene er det selvportrettet som utforskes
- ikke bare kunstnerens fysiognomi, men også
mange av hans referanser og deler av hans
biografiske bakgrunn. I en kommentar som følger
bildene skriver Nasilowski om å nærme seg «det
intime i kunstnerens omgang med sitt arbeidsfelt». Han holder oss likevel på en armlengdes
avstand, både fordi han avleder vår oppmerksomhet ved bruk av alle referansene, og fordi pastelltegningens ytre perfeksjon skaper så vakre bilder
at også disse fyller sitt volum (fysisk og mentalt)
til bristepunktet. Når kunstneren selv skriver om
«det ønskede preg av delikat mangfold», så er
dette en svært presis beskrivelse av det vi ser i
bildene.

Dessuten ligger der mye narsissime i bildenes
overflate: Pastellteknikken anvendes svært raffinert og med en utpreget sans for de lavmælte, men
insisterende, tekniske effektene. Det er som om
Nasilowski gnir en stadig større selvreflekterende
holdning ned i fargene og i den blendende ytre
hinnen som disse fargene legger mellom betrakteren og motivet. Som om han holder et glitrende
speil opp foran oss; men vi er ute av stand til å
se oss selv i det, for alt som kan speiles i disse
overflatene er Nasilowski selv.
Derfor ender disse selvportrettene i overflaten:
Erobreren plasserer seg der hvor han synes best.
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Der hviler han svært godt, og temmelig
selvtilfreds. Med god grunn, kan vi si. For større
eleganterier skal en lete lenge etter i norsk
samtidskunst i dag. Kanskje kan vi heller ikke
forlange mer av en kunstner som nettopp lar
selvportrettsprosjektet speile denne vesenlige
siden ved ham selv: Den tekniske dyktigheten,
som utgjør en så betydelig del av hans identitet
som kunstner.

“Dan T”					

Selvportrettene dreier seg ikke så mye om
Nasilowski som menneske, men som kunstner.
Og det var jo det han lovte oss fra starten av: Det
intime i kunstnerens omgang med sitt arbeidsfelt.
Trond Borgen, kritiker

“Lytteren”				
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“Mannen som har funnet trøst”

Fra “Norges bebyggelse”

Stiftelsen takker sine hovedsponsorer:

FORTIDSMINNE
FORENINGEN
I ROGALAND

FINNØY KOMMUNE

Utgitt av Stiftelsen Otto-huset, med støtte av Norsk Filmtrykk
Design og layout: Kim Andersson, Norsk Filmtrykk Trykk: Spesialtrykk, 2007, 250g silk
www.ottohuset.no
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