TRYKT PRODUKT

ABZENCE EP & BOOKLET
Opgaven
Abzence er et upcoming metalcore band fra Århus. Life avenue er deres debut EP. Ep’en er en 10inch vinylplade med gatefold omslag og tilhørende booklet. Bandet ønsker at udvide folks kendskab
til dem først og fremmest i Århus og omegn. Det vil medføre, at de kan begynde at spille koncerter.
Der skal derfor udarbejdes en spændende visuel identitet, der gør indtryk og tiltrækker nye fans.
Ud over metalcore, er deres musik præget af den elektroniske genre. Deres tekster er politiske men
handler også om de følelser, vi alle har fra dag til dag. Det afspejler deres musik ved at have ambiente elementer. Det hårde metal mod det mere bløde synth. Derfor skulle udtrykket undgå at ligne
et typisk metal cover, men hellere påvirkes af bjerge, fredfyldte landskaber og geometriske former.
Designet skulle også afspejle betydningen af deres navn. Abzence – en der er fysisk til stede, men
mentalt er han i en fredfyldt drømmeverden, som giver ham afstand til den kaotiske verden omkring.
Bandet ønsker samtidigt, at den visuelle kommunikation indeholdt ”skjulte” budskaber til de allerede
etablerede fans.

Afsender
Abzence er et upcoming metalcore
band med 4 medlemmer.

Modtager
Primært 18-35-årige mænd fra Århus
området der hører metal og elektronisk.

Kvalitetsvurdering
Pga. at de ikke ønskede et typisk metalcore cover, var udfordringen at skabe et udtryk, der balancerer godt mellem at fremhæve deres unikke sider som band samtidigt med at det ikke afviger så langt
fra normalen, at lytterne ikke kan genkende genren, når de ser designet. Det vanskelige var også at
skabe et univers som fans kan dykke ned i og tænke dybere over. Et design der siger mere, end det
man ser ved første øjekast. Bookletén udforsker så videre ind i universet og trækker på elementer i
teksterne og komplimentere dem.
Det gennemførte jeg ved hjælp af grundig research, og en lang kreativ proces, der gav en masse
grundideer. Sparring med bandet har også været en vigtig del af processen for at sikre, at de visuelle
elementer passer til budskabet. Den key visual jeg udarbejde kan bruges på mange platforme, så de
kan få flere lyttere gennem genkendelighed.
Styrker
- En gennemtænkt key visual med dybde
- Sammenhængende layout der fortæller en historie fra coveret til bookletén
Svagheder
Da det er et upcomming band, ville jeg nok i stedet have valgt at placere siden ”about Abzence” i
bookletén som en af de første sider, da det kan give en god indgangsvinkel til sang-teksterne og
betydningerne af designet.
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og efterfølgende udvalgte moodboard
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Glitch-effekt Illustrator - Envelope mesh
- Glitcher ud og ind af drømmeverdenen
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Ide-skitser - logo
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Baggrunde håndlavet:
- Blæk i vand
- Overføres til papir
- Scannes i høj opløsning
- Farveredigering i PS
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Første udkast af booklet forside
og den færdige forside
Coverdesign-process
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Fysisk til stede, men mentalt i en fredfyldt drømmeverden,
i kontrast til den kaotiske verden omkring
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