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"I begyndelsen var Ordet" lyder det i Johannesevangeliet. Og det er i
enhver henseende sandt, men lige efter fulgte billedet. Og når ord og
billeder bringes til at arbejde sammen, kan der opstå små mirakler, og
ordet kan få endog endnu mere magt, end hvis det skulle virke alene.
Se, det er også, hvad godt bogdesign handler om. I bogen
Bibelhistorier leverer Ida Jessen ordene, Hanne Bartholin billederne,
og Nanna Arnfred har med sin tilrettelægning smeltet elementerne
smukt sammen.
Jeg citerer fra katalogen for Årets Bedste Bogarbejde: "Bogen
appellerer til højtlæsning. Størrelsesmæssigt passer den godt til det
formål, og Futura-skriften er let at læse, også med et barn på skødet,
og også på baggrund af vekslende farver. Det overdådigt varierede
satsbillede og ditto illustrationer fletter sig ind i hinanden og spiller
sammen i en stærk stemningsskabende symbiose. Bogen igennem er
der arbejdet med spalterne, så ikke én ligner den forrige. Billeder og
tekst udgør en enhed, hvor ordene leverer selve historien, men hele
vejen lyder eller læses op mod den stemning, billederne danner.
Illustrationerne virker i mindre grad som figurative gengivelser, men i
deres vidunderlige variationsrigdom som farvestærke, fintmærkende
og helt essentielle formidlere af grundstemningen i Ida Jessens
mundrette genfortælling af bibelske beretninger. Den fysiske bog kan
med disse smukt afstemte virkemidler danne den ene væg i et rum,
hvor den højtlæsende voksne udgør den anden. Midt i dette rum er
der plads til en tilhører og beskuer, der opslag for opslag kan indtage
det rige stof gennem en varm og sanselig fortælling, skabt af bogens
aktører og af den, der læser højt. Det er næsten eventyrligt smukt".
Citat slut. Det var ordene herfra. Det er bogdesign, der virker. Jeg
glæder mig selv til at læse op af den bog for børn, jeg har kær. Og så
glæder jeg mig over at få lov at give jer Den Danske Bogdesignpris for
årets mest veludførte børnebog. Hjertelig til lykke.
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