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Sommerutstillingen 2008

For tredje gang har vi gleden av å samarbeide 
om en utstilling der vi invitererer lokale/nor-
ske kunstnere sammen med utenlandske. 
Vi prøver også - tradisjonen tro - 
å benytte oss av det vakre uteområdet rundt 
Otto-huset på Judaberg som strekker seg ned 
til Bethel.

Det har lenge vært klart at Kjell Pahr-Iversen 
ville gjøre en ny utstilling med akvareller og 
tegninger; inspirert av inntrykk og motiv bl.a. 
fra Finnøy  og Ryfylke. Kjell var den første som 
stilte ut i Otto-Huset i 2006: også 

dengang med akvareller og tegninger. Han 
har som kjent for tiden  en stor utstilling med 
nærmere 70 arbeider på Galleri Perlemor-
strand, Sjernarøy.  Disse dreier seg om nye 
arbeider innen hans kjente tema. Hos oss 
vil han gjøre noe helt annet. Han  har nylig 
- i tillegg til i 2006 - gjort 2 studiereiser til 
Finnøy der bl.a.  tomatproduksjon, opp-
gangssag og båtbygging er blitt nøye studert 
i tillegg til byggeskikk, kulturlandskap mm.  
Vi ser fram med spenning til det han lager nå 
i disse dager.

Tore Jensen og Kjell Pahr-Iversen på Finnøy
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Katrine Lund, Bergen, kom til FARO-prosjek-
tet i 2006 og hjalp oss i flere uker. Hun har 
utdannelse innen skulptur og installasjon 
fra England, men har av ulike grunner (bl.a. 
plasshensyn) jobbet 2-dimensjonalt (eller 2,5-
dimensjonalt) de siste årene. Hennes bilder, 
som er unike, har gjennomgått en prosess 
fra enkle objekt som avbildes/avtegnes, bear-
beides videre digitalt og settes i rammer med 
belysning bak - dermed er bildene blitt noe 
mer 3-dimensjonale. Vi har kalt det Lystavler.

I år holdt det utenlandske innslaget på å glippe 
for oss. Skulptøren Makoto Fujiwara lovet  tidlig 
i vinter at vi skulle få benytte hans 2 store ab-
strakte steiner på ca. 20 tonn i en lang periode 
over  flere måneder. Det hadde vært en attrak-
sjon i et kulturhovedstadsår, men desverre av-
lyste Makoto for bare noen få uker siden.

Å få kunst som kan stå ute i en vestlands-
sommer i 3 måneder er ikke lett. På så kort 
varsel var det ikke uventet at de fleste norske 

steinhuggere var fullbooket. Gjennom en god 
venn, Pierre Lemaitre, som har undervist på 
et statlig kunstakademi i Paris i en årrekke, var 
vi så heldige sist uke å få aksept hos Fabienne 
Auzolle. Hun ville gjerne stille ut sine store 
skulpturer i tekstil og leire/clay. På spørsmål 
om tekstilene ville tåle 3 måneder ute, svarte 
Fabienne: “I think it is very interesting to see 
the process with the weather, the dresses will 
change.”  Arbeidene, 170 cm høye skal både 
henge i trærene og stå på bakken opp til hu-
set.

Utstillingen åpnes søndag 15. juni 2008 kl. 
1300 av ordfører Kjell Nes i Finnøy kommune. 
Utstillingen er åpen alle helger; fredag, lørdag 
og søndag kl. 1230-1800 
fram til 7. september.

Stavanger/Finnøy, 8. juni 2008

   Tore Jensen (red.)            Geir Landa
Stiftelsen Otto-Huset              Finnøy Kunstlag
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Beskrivelse av arbeider:
For tiden jobber Katrine med en serie bilder 
(lystavler) hun har gitt tittelen: “The unbear-
able perfection of  human beings”. 

Tittelen henspeiler på den visuelle verden 
innenfor design og reklame som kun hevder 
det perfekte. Dette formspråket forflater og 
undervurderer menneskelig mangfold og ut-
foldelse. I denne serien med bilder etteraper 
hun dette formspråket. Hun ønsker å oppnå 
samme seduktive effekt som design og re-
klame har. Ved nærmere øyesyn vitner derim-
ot motivene hennes om en negasjon til denne 
stiliserte presentasjonsformen de er presset 
inn i. Menneskelige feiltakelser, motsigelser 
og svakheter avsløres i streken. Bildene kan 
også klart assosieres til tv- og dataskjermer. 
Men i motsetning til det flyktige og forgjen-
gelige er disse bildene påståelig statiske og 
dermed også på en måte meditative. 

Om Katrine:
Katrine jobber som utøvende billedkunstner. 
Hun har atelier i et atelierfellesskap i C Sun-
dtsgate sammen med ca 30 andre etablerte 
kunstnere. Hun jobber prosjektbasert og har 
vanligvis to utstillinger i året. Sist var sepa-
ratutstilling i Galleri Gathe, Bergen, desember 
2007. Hennes arbeider er kjøpt inn både av 
privatpersoner og bedriftsmarkedet. Hun har 
utsmykket restauranter, blitt innkjøpt av      

offentlig skole og Bergen KINO. Hun har laget 
bestillingsverk for bl.a Finnøy kommune og 
jeansprodusenten LEVIS. Hun har periodevis 
også hatt fagstilling ved Bergen Kunstmu-
seum som omviser/kunstformidler for både 
voksne og barn. Hun har blitt støttet økono-
misk av Norsk Kulturråd og er medlem i NBK 
(Norske Billedkunstnere) og BKFH 
(Billedkunstnernes forening Hordaland)

Katrine Lund

Katrine Lund og datteren
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Utstillinger
1999: Avgangsutstilling, Nor-
thumbria University, Newcastle, 
kollektiv utstilling 
1999: «VANE99», Newcastle, 
kollektiv utstilling 
1999: Visningsrommet, Kul-
turhuset USF, Bergen, kollektiv 
utstilling 
2000: Leilighetsgalleriet «Døgn-
fluen», Bergen, kollektiv 
utstilling 
2000: Cafe Opera, Bergen, 
separatutstilling 
2000: Bergen Internasjonale 
Kultursenter, Bergen, kollektiv 
utstilling 
2001: «Robert og Rebekka» en 
happening i 70tallsbolig, Bergen 
2001: Galleri Temp, Bergen, 
kollektivutstilling 
2002: 30 kontemporære, Hack-
ney, London, kollektiv utstilling 
2005: Midlertidig Galleri Vasker-
elven, Bergen, separatutstilling 
2003: Leilighetsgalleriet «No», 
Bergen, separatutstilling 
2006: Galleri KunstIbadet, Al-
vøen, kollektiv utstillng 
2006: Sykkylven Kunstsenter, 
separatutstilling 
2007: Galleri Gathe, Bergen, 
separatutstilling

Til venstre: “Fruktig”
Neste side: “No Woman”
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Biographical notes :

Born 1967, in Clermont – Ferrand, She works at 
“La Verrerie” [old glass factory] in Choisy le Roi, 
near Paris.

She teaches Visual Arts at Fontenay sous Bois 
municipal Art school.
She has been a member of  Ateliers d’Art de 
France for six years.

She makes installations, whether in paint, 
ceramics or mixed techniques, on the themes of  
ritual and the symbolic force of  elements.

She regulary shows her work in : Paris – Galerie 
Atelier d’Art de France, Comédie Française  / Fon-
tenay Sous Bois – La Galerie (purchase) / Tours – 
Galerie Atelier du Lys / Reims – Pine Arts Museum 
& PRAC / Amiens – St Germain Church (purchase) 
/ Toulon – Galerie La Palette / Honfleur – Galerie 
Esprit d’artiste / Lille – Galerie Végétal.

She regularly travels in France and abroad to 
study various firing techniques (wood, rakù …)
Burkina – Faso, Spain, Italy, USA.

www.fabienneauzolle.com

Fabienne Auzolle

Fabienne Auzolle
© J. Torregano
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“Le Sommeil de la Belladone”
© J. Torregano
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“Millefiori”
© J. Torregano
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Fra utstilling “SUB ROSA”, 06
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I en av de vakreste bøkene om Kjell Pahr-
Iversens kunst, "Pahr-Iversen";  Fragments 
editions utgave, 2004, opptar biografien hele 
10 sider (to-språklig). Å lage en enkel cv er 
derfor bortimot umulig med tanke på å gi et 
dekkende bilde av denne gigantiske kunst-
produksjon.

En ekstra sterkt sammendrag kan muligens gi 
almuen et visst inntrykk: Utvalgte separatut-
stillinger i Norge og utlandet:
1965-2004: ca 48 utstillinger i Norge og 22 
utstillinger i Stockholm, København, Paris, 
Odense, Gøteborg, New York, Tallinn, La 
Giotat,  Dunkerque, Luzern, Tarragona og 
Arras.

Monografier, artikler og film:
En lang rekke monografier og artikler er 
skrevet om Kjell. Nrk har produsert to filmer 
i hhv. 1987 og 1992. I tillegg har Film & Foto 
Designs produsert en film i 2003.

Offentlige innkjøp/representert:
Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, 
Riksgalleriet, Oslo Kommunes Kunstsam-
linger, Bergen Kunstmuseum, Historisk Mu-
seum i Bergen, Trondheim Kunstmuseum, 
Lillehammer Kunstmuseum, Haugesund 
Billedgalleri, Rogaland Kunstmuseum, 
Nordisk Kulturråd, Konstmuseet i Eskiltuna, 
Aarhus Kommunes kunstsamling, Fundacio 
Caixa Terrassa i Spania.

Utsmykninger:
1965-2000:  8 utsmykninger i bl.a. Bjergsted 
Musikksenter, Karmøy rådhus, Lilleborg kirkei 
Oslo og private bygg.

(Kilde: Galleri Dobloug: Utstillingskatalog 
2004)

Kjell Pahr-Iversen

Kjell og Bjarte Austbø blandt tomatplanter på Finnøy



12 13



14 15



14 15



16

Utgitt av Stiftelsen Otto-huset, med støtte fra Norsk Filmtrykk AS
Ansvarlig utgiver: Tore Jensen

Design og layout: Kim Andersson
Foto: J. Torregano, Geir Landa, T.J.

Trykk: Spesialtrykk, Stavanger, Norge, 08

Stiftelsen Otto-huset takker sine hovedsponsorer:

Finnøy Kommune
Norsk Filmtrykk AS

Fortidsminneforeningen i Rogaland
SpareBank1 SR-Bank

sparebankstiftelsen DnB NOR
Theo Eiendom AS

www.ottohuset.no


