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van bizarre kwaliteit is het afgelopen zomer uitgekomen boek DESIGNERS REPIIBLIC 3D_>2Dvan de legendarische designstudio oit sn"m"r4Lu** * uiroo, het verschijnen 3000 enemplarenwerden besteld door de-Désigner Repubtic-ranóuu. u"i u"gi, van de studio is weinig spectacurair.Ian Anderson, net van de universit.ii *u1. hij filosofie íuà-g"r*o"erd, nam aan het Legin van dejaren 80 het management van verschillende,.."gry-À 
";;ir-."o*.r*st produceerde hij flyers enposters' In 1986 richtte hrj met zijn wiend Nick philips à";;g,r*s Repubric company op. In deloop der jaren verhuisdsn-ze niet"naar soho 

loal_s 
v:t:".À.Íke collega,s , maar zljn zeblijvenzitten tegenover het victoriaanse station van sheffielo i, eeo oizuw gebóuw, waarinïediastartups envolkshogeschoolachtige instituten zijn ondergeuru"ut.:v* niàit ,r3., d" r"rurio ** Japan beter danmet Londen' Ze voelen zich meer verwant mèt de muziekindus#; ,ffiï"t;';rË""ï" scene en zijnintussen wereldberoemd als zeer.gespecialiseerde ."À;"i";;etters van muziek in visuele optiek:cover-video'poster' g^ii net creatiwe-denkproces looptle ca À dat ogenblik op maximalegsluidssterkte mee' "onze covef,s kunnen ull""o -"i0" À*i"tït"t,ui 8i, 

"""'d.i"-;inuten-songmoet-men de verpakking ook drie minuten lang kunnen o"dË.,,
Hst thema van deze eerste publicatie in boekvàrm t* 

"iJ oïtegrijpelijker gekozen ziin: het bestekvan het nieuwe gebouw ran de kamer "* mpÀ"à"r i"ï:"Ëï;* in slovenië, een doorsneearchitectuur uit beton, staal en glas, waaraan vaklieden misschien op het tweede gezicht een zekerekwaliteit zouden kunnen toescÉijven, zoals sadar v"g" a..niË"1s. Maar wanneor de echteverpakkingskunstenaars komerq kan de oorspro$9lijklepraroe arcnitectuurbrochure tot een cultboekworde4 v€rstopt en ingevouwen in een postoachtig ur"ï-L rrit .en morumenale binnenhuisopnamevan Andreas Gurs§' Het is een van de àeest contoversiële boeken, die wereldwijd in eenuitgwospool werd gepubliceu4 een echt crossmedia fenomeen. Het grafiekdesign van eenarchitectuurbrochure wordt d.oor een internl community uit de muziek-en videoscene gekocht. Er isnauwelijks een regel zonder vergrootglas te lezen, laatsil d.- jb de inhoud kunt begrijpen. In zijnradicaliteit is dit boek een designstatàent.

Meer informatie over de nieuwste uitgaven van Bangert verlag is te vinden op de website:www. bangertverlag. com
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