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Johan Sara jr.
-TransformingJohan Sara jr. født og oppvokst i Alta, og bosatt i Maze. Han gir nå ut sitt
tolvte album. Dette albumet er den andre i en serie på 3, en trilogi med lydopptak tatt i fra
kysten av Finnmark. Lydopptak av hav, fugler, båt og roing som videreutvikles gjennom en
hel trilogi - dramaturgisk, dynamisk og progressivt. Konseptet rundt denne utgivelsen er å
speile det sjøsamiske livet i Finnmark gjennom lyd. En kunstnerisk utfoldelse med en tydelig
rød tråd. Dette trilogi prosjektet er en videreføring av Transmisson trilogien som igjen speiler
den samiske verden på vidda eller indre strøk i Finnmark.
I motsetning til nr. 1 ”Sea Sami, See” som kun inneholder naturlyder, så er denne utgivelsen
en videreutvikling av naturlyder i elektronisk retning. Akustiske lyder er bearbeidet
elektronisk og satt sammen til en hel komposisjon på ca. 1 time. Med isklar lyd blir vi tatt
med på reise ved kysten av Finnmark. Lange klangflater og stille, men intense perioder,
dynamiske dyre og fuglelyder og stillhetens mysterier leder lytter med på en spennende reise
ved kysten av Finnmark i spektakulær natur. Musikken illustrerer samspillet mellom
menneske og natur i et hardt og lunefullt klima. Historien forteller om et hard haust folkeslag
som har overlevd det harde klimaet i nord gjennom generasjoner og der havet gir og tar, men
på tross av alt er blikket alltid uavhengig av livssituasjon rettet mot havet. Hva befinner seg
der ute mon tro…en uendelighet, en labyrint med koden inn til fremtiden Nr.1 ”Sea Sami,
See” illustrer hendelser på havet. Nr.2 ”Transforming” på land. Hva blir nr.3 ? Følg med !
Musikk: Komponert og produsert av Johan Sara jr.
Omslag: Elisabeth Strifeldt
Mastering: Audun Strype
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