
 

VERY IMPORTANT PRINT ON 
VERY IMPORTANT PAPER TO 
VERY IMPORTANT PEOPLE 

|

Her på siderne vil Udkom foku-
sere på, hvad der kommer ud 

af maskinerne, og hvad der står 
udstillet af kreative cases i de 

mange showrooms rundt om på 
virksomheder, bureauer, trykke-
rier og emballageproducenter. 

Vi vil til inspiration for alle i 
branchen omtale en spændende 

lille eller stor tryksag, hvor der 
er kælet for design, papirvalg, 

tryk og finish

|

Janne Høgshøj, grafisk desig-
ner, underviser på designskoler 
og direktør i Danish Connection, 
vil udvælge spændende cases, 
beskrive konceptet og oplyse 

fakta om tryksagskøber, design, 
papirkvalitet, trykkeri  

og finish mm.

VIP-
TRYKSAGERNOTHING 

LEFT BEHIND 
– inside Burning Man
”The Best Brands deserve the best shells” står der på metalæsken. Hvad skuer  
mit øje – en æske fyldt med skildpadder – nej, det er ikke chokoladeskildpadder 
men smukke grafiske skildpadder, trykt på metal med farve, lak, præg og andre 
former for finish. Den imponerende metalæske med skildpadderne er fra  
Glud & Marstrand, der har produceret metalemballage siden 1879. 

Af: Janne Høgshøj
 udkom@grakom.dk

en danske topfotograf Anders Overgaard ud-
kom i år med en enestående fotobog, Nothing 
Left Behind, der dokumenterer den berøm-

te årlige Burning Man. En event, der finder sted på 
bunden af en udtørret sø i Nevadas Black Rock Desert. 
70.000 nysgerrige mennesker fra hele verden delta-
ger. Man kan både møde sine kunder og spændende 
berømtheder i støvet og under solen og månen i det 
midlertidige, kreative samfund.
 Som den første fotograf nogensinde har Anders 
Overgaard fra officielt hold fået lov at dokumentere 
de ellers notorisk udokumenterede begivenheder, der 
frekventeres af så forskellige berømtheder som Bill Ga-
tes, Susan Sarandon, Timothy Leary, Heidi Klum og P. 
Diddy. Anders Overgaard er en international fotograf, 
der bor i New York og København og har kunder som 
Vogue, GQ, Marie Claire, Omega, Nautica og BMW. 
Han var også fotograf på brandbook’en fra Ole Lyng-
gaard, vi tidligere har omtalt på disse sider.

Roto, fantasi og poesi
anders Overgaard giver i sin fantastiske fotobog et 
sjældent indblik i Burning Man og det 7-dages innova-
tionssamfund. Gennem sine inspirerende og dristige 

billeder kombinerer han den årlige event i billeder 
og ord til en poetisk fortælling om bindingen mellem 
mennesker, musik, kunst, design og innovation.
 Historier og citater er inkluderet fra P.Diddy, Fre-
derik Bockhahn, D.J Pierce, Maor Cohen og Overgaard 
selv.

2000 billeder og 10 timers trykstart
Der blev taget flere end 2000 billeder, og trykstarten 
hos Rosendahls i Esbjerg tog over 10 timer. Bogen er et 
fantastisk visuel og tankevækkende værk om oplevel-
sesøkonomiens vugge.
 Medlemmer af Grakom kunne den 30. oktober 
opleve bogen og et rejseforedrag om Burning Man på 
Gastroteket i Odense og denne artikels forfatter har 
også deltaget på Burning Man i både 2012 og 2017.
 Design, papir og finish er valgt med stor kærlighed 
til det trykte medie og understøtter de smukke og 
dragende fotos og de poetiske tekster.
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Papir:
· Overtræk, opforet på 3 mm pap: 130 gr. Multiart Silk
· Indhold 170 gr. Multiart Silk
· Indhold 170 gr. Multi Offset
· Kalker Cromatico transparent 110 gr Fra Papyrus

Alle papirkvaliteter er fra Papyrus A/S

Farver: 
cmyk + kobber 876 + vandlak

Omslag: 
Soft touch kachering Grafisk Finish

Bogbind: 
· Rosendahl har falset alle ark.
· Dakabo ApS i Roskilde har garnhæftet bogen.

Oplag:
· 1 oplag leveret 500 ex.
· 2 oplag 450 ex. bliver  leveret i Okt.
· Og præget. Oplag 100 ex.

Se mere om bogen her: 
www.andersovergaard.com/shop
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