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Opgavebeskrivelse
Vi havde et stilhistorieprojekt og skul-
le dække over nogle stilperioder. Her 
valgte min gruppekammerat og jeg 
valgte at dække over Modernisme med 
Art Deco, Streamline og Pop Art, hvilket 
skulle komme til udtryk i en bog. Her 
valgte jeg at lave en coffee table-bog.

Begrundelse for mine valg
Jeg valgte en enkelt udtyk, for at bo-
gen ikke afspejlede en bestemt stilart. 
Jeg brugte Calibri 10/14 som brødtekst, 
som har et enkelt udtryk og med den 
store linjeafstand, letlæselig og rolig 
for øjet. Mine rubrikker blev lavet med 
Letter Gothic Std 36pt, da den har det 
enkle, høje og slanke udtryk jeg gerne 
ville have i en overskrift. Disse to op 
mod hinanden skaber samtidig også 
kontrast, men de skriger alligevel ikke 
til hinanden.

Jeg ville gerne have citater i versaler 
og da Letter Gothic Std ikke er så anven-
delig til netop dette, da den har natur-

ligt meget luft imellem versaler, valgte 
jeg at bruge Calibri i versaler også til 
dette. 

Opbygningen
Jeg har lavet min bog i et kvadratisk for-
mat med store top og bund margen og 
guideline mellem toppen og toppen af 
tekstfeltet til placering af rubrikkerne. 
Desuden lavede jeg også paginering 
i øverste yderste hjørne (også med 
Letter Gothic Std) med en streg under 
langs hele siden for at afgrænse og 
overskueliggøre.

Tekstboksene lavede jeg to-spaltede 
med 10 mm gutter og 75 mm brede. 
Brødteksten har fået tilføjet Left Justify, 
hvilket gør sig bedst i spalter samtidig 
med at jeg har låst den til baseline. Jeg 
har sat baseline grid til 13pt ligesom 
brødteksten og sat det til at starte på 
40 mm, for at have luft i toppen til ru-
brikker.. Alt dette har jeg installeret på 
mastersiden, så det kun skulle gøres en 
enkelt gang.

 

Ydermere har jeg ikke valgt afsnitforma-
tering i form af indryk, da jeg synes det 
blev for rodet. Jeg ville gerne beholde 
det enkle og stramme udtryk.

Billederne har jeg holdt indenfor mar-
generne og været opmærksom på op-
tiske under- og overkanter, medmindre 
det er et helsides billede.

Kvalitetsvurdering
Jeg er meget tilfreds med resultatet, 
jeg synes jeg kommet godt rundt om 
funktionerne. Jeg ville ønske jeg havde 
lært om opbygningen af moduler, for at 
kunne have skabt endnu mere strikse 
linjer mellem billeder og tekst.
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Marginforholdene. Bottom-margin 
er et sådan ulige tal, da det er blevet 
justeret til for at passe med baseline-
griddet.
Da baseline-griddet starter ved 40 
mm i toppen, er top-margin sat til 
36,4 mm, da 10 pt svarer til afrundet 
3,6 mm, som er forskellen mellem de 
to.
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Installering af tekstboksene: antal 
kollonner, kollonnebredde og gutter
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Valget imellem brødtekst med og 
uden indryk
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Placeringen af billeder i forhold til 
margin og tekst
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Se bogen her:

http://www.laurasvendsen.dk/document/modernisme-bog.swf

