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F. Hendriksen-medaljen er opkaldt efter den væsentligste
initiativtager til Forening for Boghaandværk og er siden 1963 blevet
tildelt bogudgivere, der, som det hedder, "har udført en særlig indsats
ved udgivelsen af flere veludførte bøger".
Forlaget Gladiator præsenterer sig selv som "et politisk foretagende,
et forlag med holdninger. Vi vil derfor kun udgive litteratur, som er
sig selv bevidst og orienteret i samfundet." Senere i Gladiators
såkaldte manifest hedder det: "Vi tror, skønhed nytter".
Det med skønheden sigter selvfølgelig til litteraturen, som I, folkene
bag det efterhånden ikke helt lille forlag, har en facetteret og
formidlende tilgang til. I har demonstreret initiativ og nytænkning på
næsten alle måder at drive forlag på og fører an i det vækstlag, der
fylder mere og mere ved siden af de store forlagskoncentrationer.
Det gælder også i arbejdet med at skabe prægnant og interessant
bogdesign. At dømme efter jeres program hersker der på forlaget en
bevidst holdning til at arbejde med den enkelte bogs måde at være bog
på. Gladiator står i hvert fald som udgiver af en række smukke og
nyskabende bøger med teksten i centrum, men hvor ordene
præsenteres i en formgivning, der både leger med de nedarvede
traditioner og tør vove noget nyt. Et enkelt eksempel kan være Amalie
Smiths roman Marble (2014), som skiller sig ud med sin flotte
typografering og konstrasterende farver. Et andet er Josefine
Klougarts flot orkestrerede arbejde med virkemidler fra bogkulturens
store værktøjskasse. Oppe i udstillingen kan I se det seneste; bogen
"New Forest" med et imponerende billede på hele bogens snit.
At tale om "flere veludførte bøger" er nærmest en underdrivelse, når
det gælder jer. Skønhed nytter. I høj grad. Og I er trendsættende. Bliv
endelig ved med det. I har fuldt ud fortjent F. Hendriksen-Medaljen.
Hjertelig til lykke! Og held og lykke!
Christian Kaaber

