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Særpris 


I dette videoarbeidet møter vi en mann ansikt til ansikt. Han ser rett på oss. Bildet er i svart-hvitt, noe som understreker det nakne og åpne uttrykket.
Så begynner han å synge. Det er en inderlig og varm, men sliten og sorgfull stemme vi hører. 

Når den første korte sangen er over, blir det stille og han sitter og ser på oss lenge. Som betrakter blir du usikker på om det kommer noe mer, eller om han er ferdig. 
Han virker utilpass og fremmed foran kamera. Vi - som tilskuere - blir ubekvemme og usikre. Hva er det dette rører ved oss? Vi vet ikke helt hvor vi skal se eller hva vi skal forvente oss. Hans sårbarhet blir etterhvert vår egen, hans flakking med blikket blir vårt.

Så begynner han å synge igjen.

Arbeidet er renskåret, direkte og sterkt i sin enkelhet. Bildet er som nevnt i svart hvitt, filmet mot en lys vegg. Utsnittet er fra skuldrene og opp, som en byste. Lyden er mannens stemme akkompagnert av lavmælt gitarspill. Stemmen forteller om mennesket vi møter, og gir oss rom for egne assosiasjoner og historier. Det gir en gjenklang av noe gjenkjennelig, noe humant og menneskelig som vi alle er en del av. Samtidig forteller det om akkurat denne mannen og gir oss hint om levd liv og livet han lever. 

Sangene synges på islandsk og både tekst og melodi er skrevet av kunstneren selv. For de av oss som ikke kan språket gjenkjenner kanskje enkelte ord og uttrykk, men kan ikke med sikkerhet si hva de betyr. Dette gjør noe med opplevelsen av verket og gir oss en frihet til tolkning og opplevelsen av at tiden opphører . 
Det er fortid, nåtid og framtid som møtes her. 

Når man får teksten oversatt, begrenser ikke dette opplevelsen man allerede har fått. 
Det er en bekjennelse om livet og hvor han står i verden. Av ansiktet og stemmen aner vi at dette er et menneske som har levd livet sitt på grensen. Han framstår som en sterk, men samtidig sårbar og prøvet person. I dette ligger en vilje og en ærlighet som rettes direkte mot tilskueren, og i dette møtet blir vi konfrontert med oss selv og vårt menneskesyn. Det handler om selve menneskeverdet.
Arbeidet viser en ydmykhet og erkjennelse om at vi alle bør møte hverandre med gjensidig, menneskelig respekt. 

I denne verden hvor det er så lett å falle utenfor det såkalte normale, er vi alle til syvende og sist alene med oss selv og vår ensomhet som det mennesket vi er.
 							
										Åslaug Krokann Berg







Sangtekster oversatt fra islandsk av kunstneren:

Jeg kender en å
den åen er blå
der vil jeg stå
tæt intil min å.
Jeg har land nok og alt
jeg har varmt jeg har kalt
jeg har södt jeg har salt
jeg har faaet alt.
 


....og jeg söker 
og livet finder
når vi lægger
sammen vaara  kinder
...og jeg lytter
På hjerta dit
tar slagen med mig
in i mit. 

("å" betyder også et får på islandsk).


