
                                            Alle sanser åpne 
 

For lenge siden, en gang jeg var i Oslo, så jeg malerier av Knut Rose. Og ble veldig fascinert av hvordan han skapte fortellinger i 

enkelte av maleriene sine; - du ble presentert for en situasjon, der mennesker var involvert, og du kunne forestille deg noe som 

hadde skjedd, eller noe som var i ferd med å skje. Fortid, nåtid og fremtid. Bildene var flott malt. Jeg stod lenge og se på hvert av 

dem og forestilte meg en handling; - noe som innbefattet tid.  
 

Dette har med video å gjøre. Men det tok nesten 20 år fra jeg var fersk og noenlunde utdannet billedkunster til videomediet ble 

mitt. Det skjedde i 1988, da jeg var hospitant på Vestlandets kunstakademi, og vi hadde en nederlandsk gjestelærer som 

introduserte video. 
 

Men allerede et stykke ut på 1970-tallet var jeg opptatt av å lage bilder i serier. Spesielt husker jeg noen små fargetresnitt som jeg 

kalte «Seks bilder fra et liv». Der jeg beskriver et menneskeliv like fra unnfangelse og helt frem til død.  
 

Noe av det samme gjør jeg i videoen «Absence Present», om det fraværende som er til stede, som jeg gjorde ferdig i 2015. Men 

langt mer omfattende. Videoen begynner med erfaringer knyttet til et barn og slutter med en sterk opplevelse knyttet til et gammel 

menneske, basert på noe jeg så ekstremt tydelig for meg, halvveis inn i søvnen, en gang jeg var på reise. 
 

Ordet ‘video’ kommer fra latin og betyr jeg ser. Første gang ordet ble brukt i vår tid, var på slutten av 1930-tallet, i USA, om noe 

som vises på en tv-skjerm.  
 

Men går vi skikkelig langt tilbake, til det som kalles det proto-indo-europeiske språket, 4500 – 2500 år før vår tidsregning, finner 

vi ordet’ weyd’, som på engelsk betyr både ‘to know’ og ‘to see’.  
 

Og da nærmer vi oss kjernen i mitt kunstneriske arbeid. Å prøve å se, å prøve å forstå. Finne noen sammenhenger. Knyttet til dette 

‘å være i livet’ eller ikke å være der.  
 

Hjemmesiden min heter ‘sensistens’; dette å sense eller sanse eksistens, å forstå noe av den tilværelsen vi er født inn i, dette å være 

i livet, i tiden, i sin store kompleksitet.  
 

Og med video finner jeg muligheter til å si noe om dette altomfattende; og jeg finner bedre muligheter i dette mediet enn med 

grafikk, tegning og maleri, og for den saks skyld fotografi.  

 

Uten at jeg kaster vrak på det jeg gjorde tidligere eller det andre kunstnere driver med. Vi er forskjellige, og gjør valg ut ifra hvem 

vi er og hvor vi står. Og for min del; med video, opplever jeg at jeg kan gjøre mye mer bruk av alt det jeg bærer inni meg, på vidt 

forskjellige områder. Kall det gjerne at jeg har funnet min stemme. 
 

Det begynner gjerne med at noe griper meg sterkt, gjør inntrykk, tar tak i meg. Som med den videoen som vises nå her i 

Kunstgarasjen: 
 

‘Du står med ryggen mot solen 

Kjenner varmen gjennom klærne 

Hodet fylt av lys’ 
 

Eller i en annen kort video, som jeg er omtrent ferdig med: 
 

‘Du står med hodet i regnet 

Føttene i aske 

Sorgen bortvendt’ 
 

Eller en tredje video, som jeg jobber med nå, og som sammen med de to første er basis for et nytt, kommende stort prosjekt: 
 

‘Du står med føttene i gresset 

Solen rett imot 

Alle sanser åpne’ 
 
 

Å stå i gresset med nakne føtter, med solen rett imot, og intenst oppleve jord og det levende.  

Å gå inn i et halvt nedbrent hus og stå i regn og aske, etter at en mor og far er gravlagt.  

Å stå helt stille og kjenne solvarmen gjennom klærne, en klar morgen, mens det ennå er frost.  
 

Med alle sanser åpne!  
 

Og med et hav av muligheter. Dette er kanskje det beste med å jobbe med video.  
 

Se for deg et stort landskap! Med daler, fjell, sletter og skoger. Med skumring og nattemørke, og med morgener og dagslys.  

Noe er fortid, noe er nåtid og noe er fremtid.  
 

Og du går ut i dette landskapet. På stier du allerede visste om, men også i ukjent terreng. Ned i dype daler, over elver og vann, opp 

bratte skråninger, over åser og topper. 



 

Og du vet ikke helt hvor du vil hen.  
 

Noen steder kjenner du til. Med mennesker som er deg kjær. Men du oppsøker også det ukjente. Og du kommer til steder du ikke 

visste fantes.  
 

Noen ganger går du deg vill. Roter fælt. Mister begrep om retninger. Går i ring. Omtrent som i tåke. Men du gir deg god tid. Hviler 

når det trengs. Våkner opp. Har ny energi. Og du vil videre, stadig videre. Og gradvis erobrer du dette landskapet. Føler deg mer 

og mer hjemme.  
 

Og i hjernen din danner det seg etter hvert et kart. Med stier på kryss og tvers. Små og store steder. Men også mørke skoger og 

ugjennomtrengelig terreng. Men du finner lettere frem. Får et slags overblikk. Og når du har forlatt landskapet; senser noen 

sammenhenger 
 

Sånn er det å jobbe med video.  
 

Rent praktisk, mht. utstyr, bruker jeg et hendig, lite kamera; Canon G7X. Og dessuten et fullformat Canon 5D Mark II, med et 

svært godt objektiv. Til lyd bruker jeg det lille kameraet og en prima, liten Roland recorder. Redigering og det meste ellers, bortsett 

fra lydrensing, gjør jeg selv, på en svært god pc. Redigeringsprogrammet er Sony Vegas. Og jeg bruker Photoshop og Illustrator. 
 

Men så sant jeg har penger til det, hyrer jeg inn mennesker, til dialoger og til lydrensing, og finner dem her i Bergen. Proffe folk! 
 

Jeg er nøye med å gi meg selv god tid. Gjør helst ingen avtaler før jeg har noe ferdig. Vil arbeide i et fritt og åpent rom uten press.   

Vet vanligvis lite om hva jeg skal ende opp med. Tenker og funderer mye. Kobler det jeg ubeskjedent kaller intellekt med følelser. 

Stoler mye på intuisjon. Men kan gå i timer og dager og være motløs og forvirret. Og så, når noe funker og jeg ser muligheter, blir 

jeg begeistret og fylt av energi.  
 

Det meste av det jeg forsøker å formidle, har utspring i det jeg opplever i våken tilstand. Men jeg henter også mye fra drømmene 

mine, og det jeg erfarer når jeg hverken er i drømmen eller er våken. Alt dette er virkelighet.  
 

Og jeg bruker litteratur. Dessuten billedkunst. Gamle og nye fotografier. Og musikk. Og jeg har begynt å skrive. Tekster til 

dialoger. Eller noe som bare leses uten å sies.  
 

Etymologi har interessert meg lenge. Likeså leksikalske forklaringer av fenomener. Som ”Schmerz” – smerte, i videoen ”Pass 

Over”. Eller et annet sted i den samme videoen, når jeg viser et sovende lite barn og en trestamme og blader som beveger seg sakte 

i vinden. Og knytter dette til en mannsstemme som snakker om at planter puster, og mennesker som puster, og jeg trekker inn det 

vakre ordet ande. Som betyr både pust og liv.  
 

Da Birgit, konen min og jeg sammen skulle vise en utstilling i Kunsthall Grenland for halvannet år siden, skrev Rita Marhaug en 

tekst for en folder. Ritas tekst ble bra. Den gav annerledes innsikt enn det jeg selv er i stand til å gi. Avslutningsvis siterer jeg litt 

av det hun skrev; - bare ett enkelt avsnitt: 
 

 «I Johnsen sine verk er lyd og tekstelement likeverdige den visuelle formen. Tilsynelatende enkle, nesten minimalistiske 

komposisjoner av bilder, musikk, stemmer og tekst møter oss. Langsomheten i veksling mellom ord, bevegelige og stille bilder, 

pauser og musikk gjør overgangene myke og nesten umerkelige. Vitenskapelige betraktninger og drømmebilder stilles likt.» 

  


