
TO KUNSTNERE
TO VINYLER
ET BESTIK
EN TRYKSAG
ET KUNSTVÆRK
ET MESTERVÆRK

 

VERY IMPORTANT PRINT ON 
VERY IMPORTANT PAPER TO 
VERY IMPORTANT PEOPLE 

|

Her på siderne vil Udkom 
fokusere på, hvad der kommer 
ud af maskinerne, og hvad der 
står udstillet af kreative cases 
i de mange showrooms rundt 

om på virksomheder, bureauer, 
trykkerier og emballagepro-
ducenter. Vi vil til inspiration 
for alle i branchen omtale en 

spændende 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-
TRYKSAGER

En billedhugger og installationskunstner samt en forfatter, 
komponist og musiker har sammen skabt et unikt værk 
fyldt med musik, kunst og dramatik – samlet i en fantastisk 
tryksag – et bog- og dobbelt-lp-bokssæt Hall Cronhammar 
Index i 300 nummererede og signerede eksemplarer udgivet 
af Nordsø Records. 

Af: Janne Høgshøj, Direktør Danish Connection
 udkom@grakom.dk

There’s more to the picture  
than meets the eye
De 2 kunstnere Martin Hall og Ingvar 
Cronhammar har arbejdet sammen 
flere gange og jeg oplevede dem i 
2006 på kunstmuseet ARoS i Aarhus 
på udstillingen Racing Cars – The Art 
Dimension. Udstillingen var et unikt 
møde mellem kunsten og fuldblods-
racerbiler, en præsentation af Formel 
1- og Le Mans-racerbiler i en stort 
anlagt totalinstallation skabt af Ing-
var Cronhammar og Martin Hall.

 Racerbilerne blev præsenteret 
på stålpodier i en installation af lys, 
levende billeder og lyd for de mange 
visuelle indtryk var underbygget af 
et nykomponeret, 77-minutter langt 
musikværk skrevet af Martin Hall.
 Racing Cars – The Art Dimensi-
on-udstillingen blev ARoS’ til dato 
mest besøgte udstilling. Alene i da-
gene omkring åbningen så mere end 
10.000 mennesker udstillingen og alt 
i alt blev den set af 137.000.

Det unikke håndværk og samarbejdet
Et smukt grafisk design går hånd i hånd med et 
fint bogbinderarbejde, og dette værk er et blæn-
dende eksempel på, hvordan Eks-Skolens Grafisk 
Design & Tryk i samarbejde med paper domain 
har kombineret det bedst tænkelige håndværk 
og ’knowhow’ mht. design, valg af materialer, 
form, farve og trykketeknik og således sammen 
med Nordsø Records skabt overraskende visuelle 
oplevelser til kunstnernes billed- og lydside på 
’Hall – Cronhammar – Index’.
 Bokssættet indeholder to vinylplader, der har en 
samlet spilletid på lidt over halvanden times musik, 
samt en 48-siders bog i lp-format. Bogen indehol-

der ud over et omfattende billedmateriale også et 
længere essay om de to kunstneres mangeårige 
samarbejde.
 Pladerne og bogen er omsluttet af en massiv 
hardback-lærredsramme, der ligger i en separat 
boks, som yderligere indeholder et sæt af Ingvar 
Cronhammars nydesignede spisebestik ”Hans-
ha” i metal med kunstnernes navne indgraveret. 

Bokssættet kan erhverves hos Nordsø Records 
www.nordsorecords.com

Cronhammar spiser en bøf 
på A’ Hereford BeefStouw 
med sit dramatiske bestik 
fra bokssættet.

Martin Hall – skaberen 
af musikken

En sort boks med vinyler, 
kunstværker, kniv og gaffel

KUNSTNERE: 
Martin Hall og  
Ingvar Cronhammar

DESIGN: 
Christina Carlsen

FOTO: 
Christina Capitello, Flemming Hansen, 
Uffe Kjær og Mingophoto

FORLAG: 
Nordsø Records

TRYKKERI: 
Eks-Skolens  Trykkeri

PAPIR: 
Æske:
Materiale: 2 mm. Bogbinderpap 
betrukket med sort lærred
Håndindbundet hos paper domain

Bog:
notturBog - indhold
Indhold: 130g. MultiArt Silk fra 
Papyrus A/S
For- og bagsatspapir: Sort Colorit 
225g. fra Antalis

Garnhæftet hos Centrum Grafisk - bog-
blok leveret videre til paper domain

Bog - omslag:
2 mm. Bogbinderpap beklædt med 
sort bogbinderlærred
Tryk: Blank partiel lak
Bogbinding hos paper domain

Bog - lommer til vinylplader:
Papir: Notturno Nero, 300g. fra Antalis

INDBINDING: 
PaperDomain

KILDE: 
MartinHall.com og Jan Poulsen

Jan Poulsen skriver om de 2 kunstnere i 
sit omfattende essay:  
Ved første kig ser parret måske lidt umage 
ud. Ingvar Cronhammar og Martin Hall er 
på flere måder hinandens modsætninger. 
Billedhuggeren og installationskunstneren 
med det sølvgrå hår og lange vildmandsskæg 
står som trådt ud af det danske rigsvåben 
over for den altid nybarberede, sarte og lidt 
verdensfjerne forfatter og komponist med de 
fine, lange og slanke fingre, der danser ynde-
fuldt hen over taster såvel som tangenter.
 Men det er selvfølgelig ikke hele 
historien. Langt fra. ‘There’s more to the 
picture than meets the eye’, som Neil Young 
engang sang. Ingvar Cronhammar og 
Martin Hall minder på flere måder om 
hinanden. På et ydre, objektivt plan er de 
begge flittige og arbejdsomme, til tider 
grænsende til det maniske, og de er 
perfektionister som man også kan se på det 
flotte og gennemførte bokssæt.

NOMINERET PÅ EN PRESTIGEFULD 
UDSTILLING FOR GRAFISK HÅNDVÆRK

Efter at have ventet i spænding, modtog Eks-Skolens Grafisk Design  & Tryk, Nordsø 
Records og paper domain den glade nyhed om at være blevet udvalgt til at udstille 

’Hall – Cronhammar – Index’ på den eksklusive udstilling Årets Bedste Bogarbejde 
– De smukkeste bøger fra 2017.

Udgivelsen er udvalgt og nomineret som et af de allerbedste værker blandt flere hundrede 
indsendte, og de involverede virksomheder er ovenud stolte over at få lov til at være en del 

af dette projekt, som der er lagt hjerteblod og timevis af omhyggeligt arbejde i.

Travlhed hos paper domain, der producerede boxen og samlede værket.

UDKOM september 2018    www.grakom.dk|   s. 44

VIP


