Peer // Kollektion
Kollektion er idéen om at kombinere en musikudgivelse med en bog. Altså
en hybrid mellem en cd og en bog. Som et værk med flere udtryk og indtryk.
I lyd, i billeder, i tekst … En cd med musik og en bog, der supplerer
musikken – eller omvendt.
Idéen er skabt af undertegnede og udgives under kunstnernavnet Peer.
En essentiel del af Kollektions koncept er, at producere en samling – deraf
navnet – af mange retninger. Inspireret af modeverdenens kollektionsbegreb
vil jeg udarbejde en komplet vifte af ”beklædninger”, til flere lejligheder og
stemninger. Hverdagens kalejdoskop af impulser spejler sig i kollektionens
mange nuancer.
Der skal være musik i flere forskellige genrer, fordi jeg selv er inspireret af
mange retninger og genrer. Rock, country, kompositionsmusik, elektronika
og så videre. Det skal musikken afspejle.
Bogens tekstelementer skal være et miks af maskinskrevne noveller,
håndskrevet poesi, tankerækker, noter, udvidede udgaver af sangenes tekster
og så videre.
På musiksiden er tanken at inddrage så mange af de musikere, som jeg har
arbejdet med gennem tiderne, som muligt. Et sammensurium af lyd og
bidragsydere: Musikeren og tonemesteren Jesper Andersen, elektroakustisk
komponist Ejnar Kanding, produceren Kristoffer Hanghøj, den 16-årige
harpenist Sandra Sohn, musikeren og pladeselskabsdirektøren Lars Pellarin,
organisten Bjørn Krog Larsen med mange flere.
Designbureauet Umano medvirker til at realisere den grafiske og fysiske side
af værket; layout, produktion, tryk. Fotografen Peter Hartley har suppleret
mine billeder og alt i alt en broget scene af besætningsmedlemmer på både
form- og indholdssiden, som fæstner og manifesterer sig i et fysisk produkt.
Lidt af en kunst. Kunst er ambitionen. Høje ambitioner.
Så Kollektion er altså også handling: at indsamle stumper, effekter og
affekter på sin vej og at skabe noget nyt med sit råstof. Kollektion
repræsenterer cirka 10 års opsparing af kunstneriske udgydelser,
inspirationer og kontakter. Og realiseringen sker på basis af netværk og
intention, ved at trække på alskens udlagte og interessante tråde.
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