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·Norsk billedhu�

kunstskole i Loj
Kunstneren Jan Sæther er i Norge kjent som en 
efterspurt portrettmaler i claire - obscurema
leriet. Han har studert både under Reidar 
Aulie, Per Palle Storm og Olav Mosebekk. 

Foruten separatutstilling i Kunstnerf 
i 1972 var han også blant de førstE 
«nyromantikere» og hadde samle 
med malere som Odd Nerdrum, LE 

For fire år siden reiste Jan 
Sæther sammen med sin ame
rikanske fru Barbara og fami
liens to barn over W Los 
Angeles for å fortsette sitt 
arbeide under California-so
lens hvitere lys. 

Her har han de siste to 
årene drevet en kunstskole i 
kunstnerbydelen Venice I Los 
Angeles. Skolen har 900 kva
dratmeter gulvflate W dispo
sisjon for sine 70 elever og 
muligheten for å støpe i 
bronse, plast og gips. Dess
uten croquis-tegning morgen 
og kveld, maleri.klasser med 
undervisning i gamle teknik
ker og nye planer om innkjøp 
av grafikkpresse. 

De siste årene har Jan 
Sæther også sluttet med ma
leri som hovedbeskjeftigelse 
og gått over til skulpturen 
som kunstnerisk utrykks
form. 

- Hvorfor sluttet du å
ma.le? � 

- Jeg l ikte egentlig Ikke
bildene mine. Mitt forhold til 
maleriet kan sammenlignes 
med en soldats forhold W en 
slagmark hvor han ikke er 
helt. Som maler var jeg alltid 
på jakt efter de store banale 
løsninger på kunstproblema-

, tikken, moralen og troen. Ma
leriet er min intellektuelle 

utrykksform, som billedhug
ger er jeg iakttager av det 

· mangfoldige liv jeg elsker og
ikke en som skal fikse på det.
Materialer, kjemiske forbin
delser, forhold mellom stoff
og uttrykk og lignende hånd
verksmessige mystifi!,eringer
som enhver elegant. maler
skyr som pesten, har jeg alltid
vært svak for. Nu har den
intellektuelle moralisme for-
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latt meg, det er mulig at jeg 
går tilbake til stafelliet igjen, 
men da må først skulpturen 
ha tømt meg for all soliditet. 
Min lengste sammenhen
gende kunstutdannelse var 
under Per Palle Storm på 
Statens Kunstakademi. Jeg 
har alltid vært billedhugger, 
alle mine forsøk på å male har 
vært et forsøk på å se form. 

- Men du måtte belt til
Amerika for å gjenoppdage 
skulpturen? 

- En eller annen gang i

Norge hadde jeg vel forstått 
at skulpturen er min naturlige 
uttrykksform, men det var 
visse ting i USA som bragte 
fortgang i erkjennelsen. Da vi 
skulle åpne i Venlce Studio 
hadde vi med oss en kvinnelig 
billedhugger ved navn Mar-

. tine Vaugel, - hun som driver 
skolen sammen med meg nå. 
Hun er meget <begavet og 
oppmuntret meg dengang 
sterkt til å utvikle skulpturen. 
Vår gjensidige begeistring for 
hverandres arbeider ledet 
meg tilbake til skulpturen 
igjen. For første gang kjente 
jeg overfor arbeidet mitt at 
det var Meg som arbeidet. 
Skulpturen ga tilbake en en-· 
ergi og ekte arbeidsglede som 
jeg aldri har kjent med male
riet. Langsomt gikk gravalvo
ret til ro og ble erstattet av en 
letthet og fryd som rett og 
slett gjorde meg sanselig. 

Den indre forandringen er 
sannsynligvis forbundet med 
at jeg kjente røttene tilbake til 
min egen barndom, dengang 
jeg modellerte døgnet rundt 
og modell-le.irens regnbue
skala ble forvandlet til skit
tenbrunt efterhvert som ar
beidsprosessen skred frem
over. 

- Et av økenavnene på.
romantikergarden er jo også 



- Materialer, kjemiske forbindelser, forholdet mellom storr og uttrykk og and,re bondske 
hindverksmessige mystifiseringer bar jeg alltid vært qpptatt av. 
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·forbundet
t.e såkalt,e
eutstilling
,eif Lund-

gren, Karl-Erik Harr O.L, Per Christiansen. Han 
er innkjøpt av Nasjonalgalleriet og enkelte 
lesere vil også huske ham som kunstkritiker i 
herværende avis. 

«De brune». Tror du at erla• 

rfagene fra barneværelset 
fikk deg med på å innstifte 
denne bevegelse? 

- Gjennom min begeistring
for formen ble selvfølgelig 
også brunfargen min ynd
lingsfarge. 

- Hva er du opptatt av i
skulpturen? 

-Erotikk!

- Hvordan overfører du
dette til kunsten? 

- Ved å sublimere seksual
livet W en festlig fantasiver
den befolket av mytiske stør
relser. Fauner og baccanter, 
pan-figurer og midtsommer
nattskikkelser - en drømme
verden der det nå og da 
stikker opp et mareritt. 

For enten man liker det 
eller ikke ligger seksualiteten 
og f_øhilseslivet _ helt__ved roten 

problemer i maleri og skulp
tur. Jeg tvinges opp på et 
bevissthetsnivå som senere 
utvikler mitt eget arbeide. 
Min nysgjerrighet overfor 
gamle og nye teknikker har 
også alltid ført til et ønske om 
å dele mine oppdagelser med 
andre. 

Dessuten det er bare de 
siste hundre år at kunstneren 
har klemt seg inne på sitt 
loftsatelier. All malerkunst 
før dette har også vært et 
resultat av et kollektivt sam
arbeide mellom flere likever
dige kunstnere. 

Venke Studio er en blan
ding av work-shop og skole. I 
første rom er utstilt elever og 
læreres arbeider, her er kon
tor og administrasjon. I det 
neste store atelier står det 
store bordet hvor lærere og 
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Skulpturen ga. tilbake en energi og ekte arbeidsglede som jeg aldri har 
kjent med maleriet, sier Jan Sæther. 



av dette århundre. Enten som 
den fortsatte victorianske for
nektelse eller som ny forkyn
nelse. 

Anti-konsepsjonsm.idlenes 
oppfinnelse har oppløst den 
gamle verdens moraldogmer 
og en ny verden med helt 
andre perspektiver, helt an
dre ansvarsformer I mennes
kelige relasjoner er kommet 
til syne. 

- Men Europa har trodd på
sublJrneringstoorten I århun
drer? 

- Den sanselighet jeg er
opptatt av er også i og for seg 
en sublimering av det dyrisk 
seksuelle avlsforhold. For å 
være sanselig må man være 
åpen, for å våge åpenhet må 
man forløse angsten for nær
været ut av den forkludrende 
skyldfølelse, angsten for at 
man ikke er potent nok, ikke 
mann nok eller kvinne nok, 
stor nok eller liten nok, alle 
disse angster som hindrer 
erkjennelse av hvem man i 
&keligheten er og hvem ens 
inderlige els�ede er i drøm
men eg i det Virkelige liv. 

- Men virker det ikke
forstyrrende på ditt eget ar
beide som kunstner å stadig 
måtte vere omgitt a.v a.Ue 
disse mennesker som fosser 
inn og ut her på Venice 
Studio? 

- NeJ - tvert imot. Å
undervise og samtidig for
holde seg til alle de Indivi
duelle forestillinger som våre 
studenter br1,1ger med seg 
utenfra, tvinger meg til å 
forholde meg seriøst til en 
mengde ånds�tnlnger som er 
fremmede i det norske kunst
miljø. Samtidig får studen
tene meg til å se og formulere 
klart min stilling til vitale 

studenter spiser, samtaler og 
studerer kunst fra bøkene i 
skolens lille bibliotek. Innen
for står en rad av torsoer, 
byster og kjempeskulpturer, 
enten innhyllet i våte, grå 
gevanter dekket av plast eller 
avdekket under arbeide med 
to modeller, en som sitter for 
hode og en annen stående 
afrodite i akt. Rundt dem 
tegnes og modelleres, under
vises og samtales det. 

- Hvordan finansieres sko
len? 

- Siden hverken den Ame
rikanske stat eller Los Ange
les kommune mener de har 
økonomisk ansvar overfor en 

virksomhet som denne, finan
sieres skolen av elevenes sko
lepenger. Dette balanserer 
budsjettet såvidt. Når vi rul
ler mot konkursens rand hol
der vi utlodninger og basarer 
med våre arbeider. 

- Er det moro?
- Det stimulerer iallfall

innsatsen; men selvfølgelig 
skulle vi ønske oss et mer 
avslappet forhold til økono
mien. På den annen side er 
skolen nå i ferd med å bli 
virkelig stor også i ameri
kansk målestokk og eftersom 
vi kan se av utviklingen, 
varer det ikke lenge før skolen 
vil kunne g� av seg selv. 

- Når får et norsk publi
kum se dine skulpturer? 

- Jeg arbeider mot en stor
utstilling i Oslo neste høst. Da 
vil jeg ha støpt alle mine 
skulpturer i bronse og sendt 
dem til ... 

- Ja, hvor skal vi få se dine
fauner og baccanter? 

- Det er min foreløbige
hemmelighet - sier Jan Sæ
ther og returnerer til sin siste 
skulptur «Satyrinne» en 
skulptur med kvinnekropp o� 
geitehode, sammensmeltet 
slik at man aldri stusser over 
sannhetsgehalten i den my
tiske virkelighet han levende
gjør. 


