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Aftryk is an art-centric publishing 
house based in Copenhagen. With a 
catalogue routed in the Scandinavian 
scene, Aftryk makes visually anchored 
books in close collaboration with artists 
throughout a multitude of disciplines. 
Conceived by Nicolai Bejder, Aftryk 
draws on a tightknit group of writers, 
editors and contributors to create titles 
that celebrate subject matter, design 
and the tradition of great print work 
by means of a highly personal work 
process.  In addition to publishing its 
own roster of authors, Aftryk takes on 
collective projects with other publis-
hers, artists and galleries.  For more 
information on publications and events, 
please feel free to join our newsletter.  

Thank you.  

 

Submissions  

Please direct manuscripts and ideas to: 
mail@forlaget-aftryk.dk

We very much appreciate all commu-
nication, but please note that we are 
unable to provide in-depth feedback to 
all submissions. 

DK

Aftryk er et kunstfokuseret forlag med 
base i København. Forlaget udgiver 
visuelt forankrede bøger, i tæt sam-
arbejde med kunstnere på tværs af 
spektret og har et katalog med tydelige 
rødder i den Skandinaviske scene. Bag 
Aftryk står Nicolai Bejder, som bruger 
et tæt netværk af forfattere, redaktører 
og bidragsydere i tilblivelsen af titler 
som vægter både indhold, design og 
trykhåndværk højt, gennem en personlig 
udgivelsesproces.  Udover udgivelsen 
af egne forfattere, medvirker Aftryk 
også i kollaborative projekter med an-
dre forlag, kunstnere og gallerier.  For 
yderligere information om udgivelser 
og events, kan du abonnere på vores 
nyhedsbrev.  

Tak  

 

Manuskripter  

Oplæg og ideer kan sendes til:
mail@forlaget-aftryk.dk  

Vi sætter stor pris på alle henvendelser, 
men er desværre ikke i stand til at give 
indgående feedback på alt materiale. 
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EISTRUP FRAGMENTARIUM, 
KASPER EISTRUP

DK
Kasper Eistrups kunstner iske udtryk er karakter iseret af mødet mel lem f lere 
elementer,  dels i  form af forskel l ige teknikker,  dels som bi l leder i  bi l lederne, 
der t i lsammen skaber en ny og større fortæl l ing. Selv kalder han t i lgangen 
‘fragmentar isme’,  og rent teknisk betyder det,  at  E istrup benytter s ig af både 
tegning og maler i ,  ofte endda i  samme værk. Selv dér,  hvor han maler,  er 
der et stort  spænd: fra forrygende fotoreal isme t i l  ren ekspressionisme. På 
samme måde sammensættes værkerne oftest af adski l l ige bi l ledelementer, 
uden at der er tale om egentl ige col lager,  for Eistrup tegner el ler  maler 
alt .  Omdrejningspunktet er alt id mennesket og ikke mindst mødet mel lem 
mennesker,  på godt og ondt.  Men andre ord: l ivet som vi  lever det l ige nu.

Forord af Tr ine Ross på dansk og engelsk

UK
The art ist ic voice of Kasper Eistrup has been shaped by the col l is ion of several 
e lements,  in part  by images within images col lect ively creat ing a new and 
expanded narrat ive.

He himself  cal ls i t  " f ragmentar ism",  the technical  impl icat ion being the 
ut i l izat ion of both drawing and paint ing, frequent ly in the same piece.

Even within his paint ing you f ind great reach, from meticulous photo-real ism 
to pure expressionism. In s imi lar  fashion pieces are often crafted from a 
number of v isual  e lements,  a l l  painted and drawn painstakingly by Eistrup. The 
undeniable fulcrum is without fai l  people and the meeting between people - 
for better and for worse. Or to phrase i t  different ly:  l i fe as we l ive i t  here and 
now.

Preface by Tr ine Ross in danish and engl ish

Eistrup Fragmentar ium,
Kasper Eistrup

ISBN: 978-87-995838-7-4

Hardcover
25 x 33 cm
180 sider

Udsalgspr is: 
dkk 349  incl  25% moms

Netto pr is (20%): 
dkk 290  incl  25% moms

Bogen udgives internat ionalt  hos 
Forlaget Aftryk

Hvis der skul le være spørgsmål er i 
velkomne t i l  at  kontakte for laget på 
mail@forlaget-aftryk.dk

Bogen kan besti l les Gennem
BOGPORTALEN (1.december 2017) 
el ler ved direkte henvendelse t i l 
mail@forlaget-aftryk.dk



DON’T YOU KNOW YOU’RE LIFE ITSELF, 
TROELS CARLSEN

UK
Troels Carlsen’s latest body of work operates in a place of wi l l fu l  uncertainty-
ambiguous, in l imbo. I t  crackles with narrat ive potent ia l ,  f l i r t ing with the hazy 
parameters of plot before dissolv ing into mystery.  Div ided into three loose, 
separate types, the paint ings in “Don’t  You Know You’re Life I tself” swerve 
between contradictory modes: earnest,  heroic,  myst ical ,  absurdly s lapst ick.

Whi le Carlsen is best known for his mixed-media efforts augmenting and 
paint ing over exist ing vintage drawings and engravings--conjur ing impossible 
best iar ies out of straightforward human anatomy--the art ist  here refrains from 
exploit ing such found mater ia ls as a launch pad. But some things haven’t 
changed. For over a decade, Carlsen explains,  he has remained fascinated 
by “this undefined, complex meeting between the animal and human worlds.” 
As such, i t ’s hard to tel l  who the protagonists are meant to be in these 
paint ings: The doctor poised by the operat ing table,  or the falcon, fel led 
by some unknown malady, i ts head enclosed in a plast ic bubble? Carlsen’s 
composit ions, divorced from any explanat ion, beg for a context to be 
invented.

Essay by Scott Indrisek ,  Edit ior- in-chief -  Modern Painters

Don’t  You Know You’re Life I tself , 
Troels Carlsen

ISBN: 978-87-995838-6-7

Stof indbundet,  Hardcover
30 x 25 cm
48 sider

Udsalgspr is: 
dkk 249  incl  25% moms

Netto pr is (30%): 
dkk 191  incl  25% moms

Bogen udgives internat ionalt  hos 
Forlaget Aftryk

Hvis der skul le være spørgsmål er i 
velkomne t i l  at  kontakte for laget på 
mail@forlaget-aftryk.dk

Bogen kan besti l les Gennem
BOGPORTALEN eller ved direkte 
henvendelse t i l  mail@forlaget-
aftryk.dk



MONKEY, THE LAKE AND OTHER LIES,
PER MORTEN ABRAHAMSEN 

DK
Igennem mere end tyve år har Per Morten Abrahamsen haft  status som en  
af landets mest ansete fotografer og har med sine radikale og inst inkt ive 
arbejdsmetoder,  skabt et ry for at være en mester indenfor portræt- og 
tableaufotograf i . 
Som fotograf er Abrahamsen ansvar l ig for ikoniske bi l leder af bl .a.  Lars Von 
Trier,  Bjarne Riis,  CV Jørgensen, Mærsk, Pia Kærsgaard  og mange f lere, 
og er på en konstant søgen efter det unikke i  mennesker,  samtidig med at han 
bruger dem som stat ister i  de interne og selvbiograf iske fortæl l inger der udgør 
kernen i  hans grænsesøgende arbejde.

Monkey, The Lake and Other Lies samler Per Morten Abrahamsens nyere 
værker og understreger den centrale stemme som forbinder hans intense og 
omfangsr ige bi l ledverden. 

Per Morten Abrahamsen har en række udgivelser bag sig,  og har bl .a.  udst i l let 
på Aros, Det Nationale Fotomuseum, Den Nationale Portrætsamling og Fnac 
Par is

Essay af Ingrid Fischer Jonge

Monkey, The Lake And Other Lies,
Per Morten Abrahamsen

ISBN: 978-87-995838-3-6

Hardcover
240 x 300 mm
168 sider

Udsalgspr is: 
dkk 349  incl  25% moms

Netto pr is (30%): 
dkk 268  incl  25% moms

Bogen udgives internat ionalt  hos 
Seltmann + Söhne
og i  Danmark af
Forlaget Aftryk

Hvis der skul le være spørgsmål er i 
velkomne t i l  at  kontakte for laget på 
mail@forlaget-aftryk.dk

Bogen kan besti l les Gennem
BOGPORTALEN eller ved direkte 
henvendelse t i l  
mail@forlaget-aftryk.dk



JORDBO,
BO RUNE MADSEN

DK
Da Bo Madsen i  sommeren 2015 for lod Mew, var det s lutningen på tyve år i 
et  af  landets mest dybdegående og vidt-strækkende musikfænomener.  Som 
dannende medlem af en konstel lat ion der eksploderede al le forventel ige 
konvent ioner og markerede sig som et succesfuldt,  grænseløst kunstprojekt, 
brugte Bo Madsen sine unge, formative år og sit  t id l ige voksenl iv,  dybt 
forankret i  et  a l topslugende kreat ivt  og følelsesmæssigt fæl lesskab.

Efter bruddet med Mew stod musikeren og kunstneren Bo Madsen med den 
ene fod i  et  afs luttet,  men tungtvejende kapitel  og den anden i  ukendt terræn. 
Med Jordbo har han, i  ord og bi l leder,  bygget en abstrakt fortæl l ing om et 
def inerende øjebl ik og t iden før det øjebl ik.  Om et l iv  som har været inst inkt ivt 
og kol lekt ivt ,  drevet af venskaber,  ambit ion og l idenskab. Om at kappe bånd 
og turde sætte spørgsmål ved alt ing, leve uredigeret,  e lske fokuseret,  om at 
være far.

Jordbo er dels en dagbogsbeslægtet journal  og et sporadisk notesbogsrum, 
men i  høj  grad også et testamenteskr i f t  over en afsluttet t id og et 
overgangsdokument t i l  en ny.
Bogen består af i l lustrat ioner,  maler ier,  fotograf ier  og en række personl ige 
tekster der veksler fra lyr ik t i l  umiddelbare iagttagelser.

Jordbo kan læses som en eksistent ie l  status,  men er i  bund og grund en blottet 
tankestrøm fra en legesyg, ikke-selvcensurerende, kreat iv s jæl og selverklæret 
fr ihedskæmper i  eget l iv.

Jordbo,
Bo Rune Madsen

ISBN: 978-87-995838-4-3

Hardcover
130 x 190 mm
100 sider

Udsalgspr is: 
dkk 249  incl  25% moms

Netto pr is (30%): 
dkk 191  incl  25% moms

Bogen udgives internat ionalt  hos 
Forlaget Aftryk

Hvis der skul le være spørgsmål er i 
velkomne t i l  at  kontakte for laget på 
mail@forlaget-aftryk.dk

Bogen kan besti l les Gennem
BOGPORTALEN eller ved direkte 
henvendelse t i l  
mail@forlaget-aftryk.dk



X·RAY,
PER MORTEN ABRAHAMSEN 
-  Photographic studies of dancers from The Royal  Danish Bal let .

DK
Nogle af Per Morten Abrahamsens første og mest betydningsfulde motiver som 
fotograf var dansere og dansen som kunstform har haft  et  konstant t i lstedevær 
i  hele hans virke.  Forholdet t i l  Den Kongel ige Bal let ,  som han har fotograferet 
løbende gennem årene, har især påvirket hans bi l leder,  som er kendte for en 
kropsl ighed og energi  der trækker tråde direkte t i lbage t i l  dansen. 

Med Projektet X·RAY kulminerer Per Morten Abrahamsens særegne bl ik på 
dansen, i  en smuk bi l ledser ie som har været længe undervejs.  Drevet af 
udfordr ingerne forbundet med at fotografere dansens sande væsen, arbejdede 
Per Morten Abrahamsen al lerede fra karr ierens start  med en eksper imenterende 
teknik omkring f lash og lange lukket ider,  i  forsøget på både at fryse f igurer 
og fange bevægel igheden i  ét  og samme bi l lede – en teknik som er blevet 
raff ineret gennem årene og som l igger t i l  grund for X·RAY.

Bi l lederne er blevet t i l  i  tæt samarbejde med dansere fra Den Kongel ige 
Bal let  og er al le udført  i  ét ,  umanipuleret skud – et af bi l ledser iens centrale 
dogmer.  Resultatet er en række unikke fotograf ier  som er både rå og poetiske 
og som på forunderl ig v is fanger det øjet ikke ser – det spøgelsesagtige, 
gennemsigt ige ekko der lever i  og imel lem bevægelserne.

Motiverne er samlet i  bogform af graf isk designer Nicolai  Bejder og bl iver 
udgivet af For laget Aftryk.  Bogen indeholder et forord af Den Kongel ige 
Bal letmester Nikolaj  Hübbe, samt et essay af Pol i t ikens teater-  og 
bal letanmelder Monna Dithmer.

X·RAY, 
Per Morten Abrahamsen

ISBN: 978-87-995838-5-0

Hardcover
60 Sider
270 x 240 mm

Udsalgspris: 
dkk 249  incl  25% moms

Netto pr is (30%): 
dkk 191  incl  25% moms

Bogen udgives internat ionalt  hos 
Forlaget Aftryk

Hvis der skul le være spørgsmål er i 
velkomne t i l  at  kontakte for laget på 
mail@forlaget-aftryk.dk

Bogen kan besti l les Gennem
BOGPORTALEN eller ved direkte 
henvendelse t i l  
mail@forlaget-aftryk.dk



IAN CASTLE ÇA VA .

MADS TUNEBJERG 

DK
Bag Ian Cast le navnet f inder man Mads Tunebjerg fra Danske Kashmir,  som 
siden 2002, s ideløbende med at spi l le en integral  rol le i  bandets respekterede 
og omfangsr ige karr iere,  har skrevet elektronisk musik,  og skabt et t i l tet 
og abstrakt output der fortr insvis har f løjet under radaren i  den brede 
publ ikumsbevidsthed. Under navne som Screen Tests og Masukun, har 
Tunebjerg t idl igere efter ladt s i t  særl ige præg på remixes og kol laborat ioner, 
mens den vedvarende bevidsthedsstrøm, som har været hans egent l ige 
kreat ive s ide- og evighedsprojekt,  nu f inder s in første sammenhængende form 
på ‘Ça Va’.
Ian Cast le ‘Ça Va’ er et søgende og rast løst album hvor Tunebjerg giver s ig 
selv lov t i l  at  afsondre de mest atmosfæriske og meditat ive hjørner af s in 
musikal i tet .  Mens ‘Ça Va’ er radikalt  ander ledes fra nogen anden udgivelse 
han har medvirket på, er det samtidigt tydel igt at Mads Tunebjerg som Ian 
Cast le,  er  drevet af de samme dr i f ter og den samme nysgerr ighed, som 
han gennem årene har påvirket Kashmir med, og som, gennem samples 
og klangmanipulat ioner,  har styret bandet i  en stadigt mere og mere 
eksper imenterende retning.
Med Ian Cast le-masken på har Mads Tunebjerg afdækket en form som 
bevæger s ig i  c i rk ler,  og hvor den over lagte monotonis nervøse energi ,  t rækker 
yder l ige i  musikkens plast ic i tet for hver gang den passerer start  og t i l føjer nye 
minimal ist iske ændringer t i l  puslespi l let .  Som lytter bl iver man trukket ind i 
separate rekonstruerede lyde, som synes næsten genkendel ige, men ikke helt . 
Man bl iver holdt på kanten, pirret af ubestemmel ige lydminder,  antydninger 
af melodi og det ustoppel ige beat som er den rast løse, men selvforstærkende 
fremdrift  i  Ian Cast les legesyge og fascinerende konstrukt ioner.

Ian Cast le ‘Ça Va’,
Mads Tunebjerg 

oplag på 400 eksemplarer 
(10’ v inyl  EP i  stof indbundet 
bogomslag). 

Skrevet,  Produceret og Mixet af 
Mads Tunebjerg
’Time on’ skrevet af Chang I l  Kim 
og Mads Tunebjerg
Mastered af Mads Nørgaard.

Udsalgspr is:  
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Netto pr is: 
dkk 125  incl .  25% moms

Pladen udgives internat ionalt  hos 
Forlaget Aftryk
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