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VELKOMMEN  TIL ET LITE STYKKE 
TEGNEHISTORIE

Utstillingen du nå skal se er et lite stykke kulturhistorie.

Den forteller om hvordan og med hva en norsk illustratør arbeidet i 
perioden 1972 til 2022.

 Tegneren Gunnar Johnsen har levd godt av og med blyant, pensel 
og penn gjennom 50 år. I denne perioden har  
teknologi og digitalisering forandret tegnefaget og illustratørenes 
vilkår på en måte verden aldri har sett maken til. 

Dette aspektet gjør utstillingen interessant. Ta en titt på  
arbeidsprøvene fra vår nære historie. Den gang jakten på ideer og 
motiver nesten alltid startet med blyant og skisseblokk.

Hvor starter denne jakten i dag?  Hva har teknologien tilført oss og 
hva kan vi ha mistet underveis?

Denne utstillingen viser Gunnar Johnsen i full bredde.Som reklame-
tegner, som bokillustratør, avistegner, humorist, plakatkunstner, uke-
bladillustratør og biIIedkunstner. Allsidighet gav nemlig mat på bordet 
og muligheten for å påta seg mange ulike oppgaver.

Kos deg med tegningene fra tiden som forsvant.

EN SPESIELL TAKK til noen gamle 
arkivskuffer som i alle disse årene har tatt 
vare på arbeidsprøver, utklipp og original-
er. Det har vært overveldende og oppdage 
hvilken bredde og mangfold dette materialet 
faktisk representerer.



Alt du ser på denne utstillingen er tegninger som jeg har laget i de siste 
50 årene. Det meste er produsert i eget atlier, og en del  
stammer fra perioder som tegner og artdirector i norske og danske  
reklamebyråer.   

I 1972 ble tegnehobbyen min forvandlet til levebrød som tegner i et lite 
reklamebyrå i Fredrikstad. Nå som pensjonist 50 år senere er  
tegnefaget igjen blitt til en kjær hobby.

Det startet i toårsalderen, har jeg blitt fortalt. Siden har jeg tegnet og 
tegnet ustoppelig, ofte i stedet for å gjøre lekser eller andre nyttige ting.

I sjette klasse vant jeg en tegnekonkurranse for barn. Hele  
Sørlandet deltok og på skolen min ble jeg ”hedret” med en egen  
utstilling i et glassmonter. ”Litt pinlig” syntes jeg.

I gymnaset tegnet jeg litt for Agderposten, lokalavisa i Arendal og 
selvfølgelig for russeavisa. Da Agderposten ca.10 år senere markerte 
sitt 100 års jubileum ble jeg benyttet som illustratør sammen med  
multikunstneren og tegneren Odd Børretzen. Det var stas. 

Etter militærtjenesten ble det Oslo og Statens Håndverk og  
Kunstindustriskole. Deretter fortsatte det med pedagogikk og  
formingslærerutdannelse på Notodden. Og vips … så lå verden åpen. 

Nå var det helt opp til meg.

Hei!



EN KAMELEON PÅ GODT OG VONDT
Jeg ville prøve alt og ble derfor kalt kameleonen. For 50 år siden var nok dette 
en fordel, for da kunne jeg takke ja til de fleste typer illustrasjonsoppdrag og 
det gjorde jeg. 

Et muntert eksempel var den gang S-LAGET ville bruke den berømte italienske 
tegneren MORDILLO i sin kampanje. Prisen ble nok vel høy og jobben havnet i 
stedet hos meg som utførte tegningene i Mordillo-stil. Ingen merket forskjell. 
Alle var fornøyd. 

Svakheten var likevel tydelig. Som kameleon var jeg selv i ferd med å bli  
usynlig. Jeg skiftet stiler, teknikker og manerer ut ifra hva som kledde  
oppgaven. Dette rettet seg med årene og jeg ble etterhvert etterspurt for  
egne spesialiteter og kvaliteter 

TEKNIKKER OG TRENDER
På utstillingen viser jeg eksempler på noen klassiske teknikker med penn, 
akvarell, pastell og blyant. Dessuten blandingsteknikker og airbrush. Prikker 
og skravering var også flittig benyttet av oss tegnere en periode.



DET VAR JOBBENE SOM 
MARKEDSFØRTE MEG

Som reklametegner opplevde jeg ofte at  
tegningene mine ble sett av utrolig mange  
mennesker. Gjorde jeg noe godt som ble lagt 
merke til, tok det ikke lang tid før noen ringte og 
ville ha noe tilsvarende. Her er 2 eksempler på 
dette.     

AKER BRYGGE  Visualiseringen av Aker Brygge hvor jeg laget 
miljøtegninger kun basert på arkitektenes plantegninger gav 
meg tilsvarende jobb i Trondheim (KANALGÅRDEN og BEL-
VEDERE) og i Sortland. Også det årelange samarbeidet med 
OBOS var et resultat av dette.

ÅRHUS CITY  Før dronenes tid tegnet jeg Århus i fugleperspektiv 
etter en omfattende fotorunde i byens gater. Det resulterte i en 
røntgentegning for Europas dengang største bilhus (BILERNES 
HUS) og en oversiktstegning over REE PARK og SAFARI.



IDEEN BAK UTSTILLINGEN

Det kan være tankevekkende og samtidig inspirerende 
å se seg tilbake. Plutselig forstår vi bedre vår egen tid.  
Utstillingen rommer et utall ulike eksempler på hvordan 
tegninger ble brukt i årene før tegnefaget gjennomgikk 
en teknologisk, og digital revolusjon.  
Dette tidsperspektivet som gjør utstillingen interessant.

UTSTILLINGEN HAR FLERE OPPGAVER.

Den skal åpne folks og markedets øyne for de mange 
mulighetene man har med illustrasjon som 
kommunikasjonsmiddel og derigjennom stimulere til økt 
bruk. 

Utstillingen vil inneholde en tegnekafé for alle 
aldersgrupper hvor kunstner er tilstede. Ideen er å 
stimulere tegnegleden og dermed utvikle evnen og 
lysten til å uttrykke seg på et stykke papir.

Utstillingen er også rettet mot fagmiljøer/illustratører
og organisasjoner. Her vil jeg være til stede og dele av 
min faglighet og erfaringsbakgrunn.

PRAKTISK

Utstillingen er flyttbar. Den er ferdig montert på 
arrangert på store lerreter i kombinasjon med korte 
tekstkommentarer. Illustrasjonseksemplene er ordnet 
kronologisk, fortrinnsvis tematisk. Som eksempel:

TEKNIKKER / MANERER
BØKER / BLADER

HUMOR / KOMMENTARER
REKLAME / INFORMASJON
LOGOER / PICTOGRAMMER

Første visning åpner i Kunstforeningens hus i 
Fredrikstad. Senere vil utstillingen kunne flyttes til andre 
relevante utstillingsplasser hvor den vil kunne ha en
pedagogisk, historisk og kulturell verdi.
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KUNDEREFERANSER
HANDEL / SERVICE
Shell (no)
Storebrand (no)
Salling Magasin (dk)
Århus Cityforening (dk)
Bilernes Hus (dk)
Lidl (dk)
Østfold Graveservice r
Trøndelag Karaftselskap
CocaCola (no)

OFFENTLIG
Lillehammer OL
Moss Kommune
Trondheims 1000års makering
Fredrikstad kommune
Fredrikstaddistriktets Næringsråd
Østfold Fylkeskommune
Østfold Turistkontor
Røde Kors

FINANS
Nordea (no)
Sparebanken Østfold
Sparebanken Hedmark
Halden Sparebank

KULTUR / ARRANGEMENTER
LO- Kongressen 
Grenserittet
Norsk Kulturforum
Kulturhuset Pavillonen (dk)
Jernbanedagene (Hamar) 
VM i Idrettsgymnastikk (dk)

TURISME
Sol & Strand (dk)
ZOO Ree Park (dk)
Fredrikstad Turistkontor
Grenaa Camping (dk)
Fornæs Camping (dk)
Hvaler båt og fergeselskap

MEDIA / FORLAG
Aschehoug
Gyldendal
Cappelen
Ernst G Mortensens Forlag
Hjemmet
Allers
Vi Menn
Det Nye
Tiden Norsk Forlag
Alinea Forlag (dk)
Malling Beck (dk)
Hamar Arbeiderblad
Agderposten
Fædrelandsvennen
Akershus Arbeiderblad
Lo-aktuelt
Demokraten
Fredrikstad Blad

HOTELL / RESTAURANT
Grand Hotell (Oslo)
Hotel Hvide Hus (dk)
City Hotel (Fredrikstad)
Sundfjord Hotel
Victoria Hotel (Fredrikstad)
Restaurant Tamburen (Fredrikstad)

ARKITEKTUR / UTVIKLING
Obos ( Oslo / Trondheim)
USBL (Oslo)
Hortenhus
Arkikon Arkitektkontor (dk)
Østlandskonsult 
Interconsult
Norske Hus

   

GUNNAR STEN JOHNSEN
Født i Arendal 1945  / Bosatt i Fredrikstad

Arendal Gymnas
Statens  Håndverk og Kunstindustriskole

Statens Lærerskole i Formingsfag

ANSETTELSER
Glemmen Vidregående Skole 1970
Roald Reklame (Fredrikstad) 1972
Jysk Reklamebureau (DK)
Buddig & Jugel Reklamebureau (DK)
Hamar Arbeiderblad (freelance Illustratør)
Forenede Annonsebyråer 
Creart (egen virk.)
Theo Kulturcafe & Tegnestue  (egen virk.)
Plus kunstskole ( lærer)
Mercatus Reklamebureau (DK)
Arkikon Arkitektkontor (DK) designer



HÅPER VI SES! 


