Årets Bedste Bogarbejde 2021

– Årets bedste bogbind, bogkunst og eksperimenter fra 2020

Du er inviteret
Forening for Boghaandværk inviterer dig hermed til at indsende håndindbundne bøger,
bogkunst og bogeksperimenter af enhver type til bedømmelse i Årets Bedste Bogarbejde
og til at deltage i konkurrencen om at vinde Den Danske Bogdesignpris.
Hvert år udvælger en komité af fagfolk og specialister det bedste indenfor moderne, dansk
bogbinderhåndværk, bogkunst og bogarbejde i få eksemplarer eller som unika.

Den Danske Bogdesignpris
Komitéen udvælger et antal værker hvert år, og ud af disse tildeler vi Den Danske Bogdesignpris til det bedste værk.
Blandt de indsendte værker bliver et antal udvalgt til udstilling. Alle udvalgte værker er
automatisk nomineret til Den Danske Bogdesignpris for en håndindbunden bog eller et
bogobjekt. Prisen bliver uddelt i forbindelse med åbningen af udstillingen af Årets Bedste
Bogarbejde på Det Kgl. Bibliotek.

Krav til indsendelse
·
·
·
·
·

Bedømmelsen er åben for alle
Der må gerne indsendes flere værker til bedømmelse
Værket skal være udført inden for de seneste fem år
Værket skal være fremstillet i hånden
Værket der indsendes til bedømmelse, skal være nyt og må ikke tidligere have været
udstillet eller bedømt
· Komitémedlemmerne må ikke have set værket tidligere
· Formatet må max være 38x38 cm
Vi opfordrer alle til at indsende værker. Det gælder både håndindbundne bøger og bogkunstværker, også dem, der søger at skubbe til opfattelsen af den fysiske bog som objekt.
Det er ikke et krav at du f.eks. er uddannet bogbinder, ligesom vi også opfordrer studerende
til at deltage. Alle indsendte værker bedømmes anonymt.

Kriterier og bedømmelse
Som udgangspunkt for bedømmelsen vurderes, hvordan værket forløser de intentioner, der
ligger bag det. Hertil kommer teknisk udførelse, valg af materialer samt værkets æstetiske
virkemidler.
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Komitéen
De indsendte bøger vil blive bedømt af en specialkomité bestående af:
·
·
·
·
·
·
·

Christian Kaaber, antikvar og boghistoriker (formand)
Mogens Dickow Lund, bogbinder
Ole Larsen, sekretariatsleder
Per Svendsen, bogbinder
Louise Hold Sidenius, grafisk designer
Marie Vest, bevaringschef og bogbinder
Ulla Houkjær, designhistoriker

Såfremt et medlem af komitéen har haft indflydelse på ét eller flere indsendte værker, f.eks.
som tilrettelægger eller producent, anses vedkommende for inhabil ved den konkrete bedømmelse og forlader lokalet.

Indsendelse
Ved indsendelse skal du bruge skemaet på de sidste sider i denne pdf. Du skal indsende
skemaet i to eksemplarer og udfylde det omhyggeligt og tydeligt. Du kan både udfylde det
digitalt og printe det, eller udfylde det i hånden.
Værkerne skal, sammen med skemaerne, indsendes til Det Kgl. Bibliotek, att.: Mads Brunsgaard, Christians Brygge 8, 1219 København K, senest mandag den 20. september 2021 kl.
12.00. Du kan også aflevere bøgerne i Diamantinformationen på Det Kgl. Bibliotek på Søren
Kirkegårds Plads 1.

Gebyr
Det koster kr. 125,- pr. indsendt værk. Beløbet bedes indbetalt på foreningens bankkonto
1551-7029977 mærket værkets titel..

Offentliggørelse
Alle udvalgte værker bliver udstillet på Det Kgl Bibliotek. Udstillingen bliver også vist på
årets Bogforum. De udvalgte værker bliver præsenteret i et trykt katalog, der udleveres
gratis under udstillingen. Kataloget rummer motivering af hvert enkelt værk og er designet
af en dansk bogdesigner.

Prisfest på Det Kgl. Bibliotek
De udvalgte værker vil være at finde på udstillingen Årets Bedste Bogarbejde 2021 på Det
Kgl. Bibliotek i Den Sorte Diamant i København. På udstillingen afslører vi vinderne af Den
Danske Bogdesignpris. Samtidig tildeles foreningens tre hæderspriser til bogfolk der har
udvist en særlig ildhu og kompetence for det gode bogarbejde.
Alle udvalgte værker modtager diplom i forbindelse med prisuddelingen.
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Baggrund og formål
Sigtet med bedømmelsen er at promovere det bedste inden for dansk håndgjort bogarbejde, herunder håndlavede bogbind, bogobjekter og eksperimenter med bogmediet.
Foreningen har udvalgt det ypperligste boghåndværk hvert år siden 1934.

Har du spørgsmål?
Alle spørgsmål vedrørende Årets Bedste Bogarbejde 2021 bedes rettet til sekretariatsleder Mads Brunsgaard på mad@kb.dk.

Returnering af indsendte bøger
Indsendte værker kan afhentes på Det Kgl. Bibliotek i Den Sorte Diamant efter afholdelse af årets Bogforum. Ønskes værker returneret pr. pakkepost aftales dette nærmere.

Følg os
Følg os på Facebook.com/boghaandvaerk og Instagram.com/boghaandvaerk. På Instagram er det oplagt at besøge #åretsbedstebogarbejde for et kig på udstillingen og
prisuddelingen fra de sidste par år. På boghaandvaerk.dk kan du desuden se kataloger
fra de seneste år. Her kan du også melde dig ind i foreningen, og få mulighed for at
deltage i en masse, spændende boghåndværks-relaterede arrangementer (når der ikke
lige er en pandemi).

INVITATION OG TILMELDING TIL ÅRETS BEDSTE BOGBIND 2021

Tilmeldingsskema til Årets Bedste Bogbind 2021
Må både udfyldes digitalt og i hånden. Skriv med blokbogstaver. Ved indsendelse giver du tilladelse til, at Forening for Boghaandværk
må kontakte dig via mail om Årets Bedste Bogbind.
Titel

Forfatter(e) / Redaktør(er)

Forlag
Bogbinder/kunstner
Forgylder (navn/hjemsted)
Grafisk designer (navn/hjemsted)
Bindtype

Materialer

Format

Sidetal

Bemærkninger

Indsenders navn
Adresse
Telefon
Mail
Dato

Underskrift

Kr. 125 er indbetalt på bankkonto 1551-7029977
Faktura ønskes, sæt kryds
Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes Forening for Boghaandværks nyhedsbrev med nyt fra foreningen

