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TAG DEM I AGT!
NY BOG PÅ VEJ. DEN ER ...

PLAKATFULD
... AF NOGLE AF STORM P.S BEDSTE PLAKATER

For første gang udkommer Storm P.s plakatkunst i bogform. Plakatfuld rummer udvalg af plakater med alt fra
reklamer for Tivoli Revyen, B.T. og Ekstra Bladet til plakater om trafiksikkerhed, Børnehjælpsdagen og Bobs
Hundekiks. Uanset emnet og opgaven er stilen karakteristisk Storm P.’sk – med glimt i øjet og stof til eftertanke.
Storm P. tegnede 50.000 tegninger, blev betegnet som Danmarks morsomste mand, i sine unge år digtede han og hele livet malede han. Oveni
alt dette udformede han et halvt hundrede plakater, som han udførte
på alle tider i sin karriere og i de mest forskellige anledninger. Nogle er
lavet som bogtryk, andre som litografier, enkelte er i sort-hvid, de fleste
er farvestrålende. Bogen rummer alle hans plakater og masser af viden
om Danmark i mellemkrigsårene samt sjove detaljer om en usædvanlig
kunstner. Vidste du f.eks.
• at Storm P. var ansat på B.T. fra 1916 til sin død i 1949
• at der i 1934 døde 251 personer ved færdselsuheld i Danmark
• at Storm P. figurerne ’Peter og Ping’ blev de første eksempler i Danmark på ”character merchandise”
• at Storm P.’s mest berømte plakat, Tuborgplakaten, ikke er farvelagt
af Storm P. selv
• at Storm P. skrev føljeton-kriminalromaner under pseudonymet
Hugo Krantz.
Peter Michael Hornung, forfatter til anmelderroste kunstbøger og kunstredaktør ved Politiken, har skrevet bogens indledning samt de tekster,
som ledsager de udvalgte plakater. Hver enkelt plakat placeres i den
sammenhæng, den oprindeligt indgik i. Peter Michael Hornung formidler gennem de ledsagende tekster et levende portræt af Storm P., hans
samtid og de kunststrømninger, han var inspireret af. Bogen henvender
sig til alle med interesse for design og kommunikation, Danmarkshistorie, tegneseriekunst samt selvfølgelig til alle dedikerede Storm P. fans.
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Yderligere oplysninger om bogen: kontakt pressekonsulent Regine Wowk Andersen på
telefon 51 29 36 74 eller mail: regine@wowk.dk
Yderligere oplysninger vedrørende Storm P. Museets genåbning og særudstillingen kan
fås hos direktør Iben Overgaard på telefon 25 33 43 92 eller mail: io@stormp.dk
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