
Kashmir
Hent bøger PDF

Kashmir Hent PDF Forlaget skriver:

Logue book - Luksuriøs bogudgivelse dokumenterer Kashmirs visuelle univers og historie. 

Danske Kashmir har gennem 20 år mestret den vanskelige balancegang at være musikalsk nationalskat og
samtidig forblive en ambitiøs kunstnerisk enhed i stadig udvikling. 

Gennem et imponerende bagkatalog af udgivelser og koncerter har Kasper Eistrup, Mads Tunebjerg, Asger
Techau og Henrik Lindstrand som kollektiv konstant skubbet grænserne for det gængse musikalske format
med en vedblivende nysgerrighed, som har udmøntet sig i respekt fra en stor og trofast fanskare. Kashmirs
musik har fra første tone været ledsaget af en omfattende visualitet, som bandet har arbejdet på med samme
selvfølgelighed og kreative ildhu, som sange har været genstand for. For bandet kommer de to udtryk fra

samme kilde og hænger uløseligt sammen, og for publikum har den Kashmirske billedverden løftet musikken
yderligere. 

Den 23. oktober 2014 udgiver forlaget Hørdum & Engelbreth bogen Logue book, en omfattende monografi
over emnet. Forlægger Søren Hørdum fortæller om udgivelsen:

»Vores brændende ønske som forlag er at udgive visuelt orienterede kulturtitler, som er smukt håndværk, og
som udstråler den lidenskab, som både indholdet og udgivelsesprocessen udspringer fra. Det er den slags

bøger, vi selv holder af, men som oftest kommer fra udenlandske forlæggere og omhandler udenlandsk kultur.
Da vi skulle vælge emnet for første udgivelse, var det et nemt valg for os. Vi har fulgt Kashmir længe og har
et tæt og personligt forhold til deres musik. Desuden er bandets visuelle udtryk et af de mest omfattende og
ambitiøse på den hjemlige scene, og deres univers er ekstremt omfangsrigt og tegner, udstillet på egen hånd,

et anderledes og fascinerende billede af Kashmir som kunstnerkollektiv.

Samtidig foreligger der en enorm fotodokumentation, som både viser os bandets orkestrerede, iscenesatte
ansigt, men også den personlige sfære og den kreative proces. Vi har ikke ønsket at lave et minutiøst

opslagsværk, men derimod et dragende tværsnit, der springer mellem forskellige udtryk og discipliner - meget
som bandet selv. Da vi kontaktede Kashmir, og de forstod vores indgangsvinkel og projektets seriøsitet, gav
de udgivelsen deres velsignelse og tillod os ubetinget adgang til arkiverne, som indeholdt mere materiale, end
vi nogensinde havde forestillet os. Derefter slap de tøjlerne, med et ønske om at bogen skulle leve sit eget liv.

Den tillid de viste os, var både overvældende og skræmmende, og fik os til at arbejde endnu hårdere.

Logue book indeholder et eksklusivt« udvalg af hidtil uudgivne fotos, deriblandt reportager, portrætter,
koncertfotografi, private billeder samt en komplet visuel diskografi. Fotograferne tæller navne som Søren

Solkær, Per Morten Abrahamsen, Steen Tronsgaard, Bjørn Bertheussen, Robert Lund, Martin Dam
Kristensen, Nicolai Bejder og Robin Skjoldborg og er udvalgt af billedredaktøren Tom Tramborg fra Getty
Images.Udgivelsen giver et unikt, samlet indblik i artwork, plakatkunst, t-shirtdesigns, videoer, scenografier
og ikoniske objekter, som instrumenter og personlige notesbogsopslag fra mere end tyve års bandhistorie. Det

hele er designet i Kashmirs ånd af deres grafiske samarbejdspartner, Nicolai Bejder. 

Logue book er ikke kun en guldgrube for den inkarnerede Kashmir-fan men også en essentiel og imponerende
udgivelse for læseren, der interesserer sig for musikkultur, kunst, fotografi eller design.
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