Minsk design
Bibelen i tekst og bilder – design
Bibelen i tekst og bilder er en nyskapende bibel der mennesker med demens
er inkludert som den viktigste målgruppen. Tekstutvalget, fortellingene,
bibelsitatene, kunsten fra Nasjonalmuseets samling og designet – alt dette
jobber sammen i et vakkert samspill der de kognitive utfordringene demensen
bringer med seg ikke er til hinder for et levende møte med boka. Med dette
bokverket har Bibelselskapet lykkes i å lage en bok som inkluderer noen av de
mest sårbare leserne vi har, og samtidig lage en bibel for alle.
Mennesker med demens opplever ofte redusert språkforståelse og
oppmerksomhetsevne. Korttidshukommelsen blir ofte rammet, samtidig som
gjenkjennelseshukommelsen varer lenger. Mange er eldre, og vil ha vansker
med å holde og bla i en stor og tung bok.
I Bibelen i tekst og bilder er alle disse utfordringene tatt hensyn til. Jenny
Leite-Vikra og Marte Espevik fra Minsk design har deltatt i arbeidet med boka
helt fra start. De har lest bibeltekster og bibelsitater, diskutert ulike løsninger
med teamet og tenkt tekster, kunst og design inn i et helhetlig samspill.
Resultatet er en vakker og annerledes bibel. Det mørkegrønne omslaget i
sjirting og preg med gullfolie er godt å ta på samtidig som det gir signaler om
at dette er en viktig bok. Boka er produsert med en åpen rygg og swissbinding, slik at den lettere kan legges åpen i fanget eller på et bord selv for
eldre lesere. Papiret er mettet og av god kvalitet for å kunne gjengi
kunstverkene godt og gi tekstene god kontrast. Skrifttypen er uten seriffer og
har storskriftkvaliteter, noe som egner seg godt for eldre som begynner å få
svakere syn. Bibelen har innholdsliste med oversikt over tekster,
bibelhenvisninger, kunstverk og tittel og navn på kunstneren. Bakerst i boka
finnes i tillegg en alfabetisk oversikt over kunstnerne og verkene. Alt dette er
gjort med en gjennomført stil og kvalitet i alle ledd, slik at mennesker med
demens har fått en bibel som er både vakker og brukervennlig.
MINSK design er et prisvinnende designbyrå som jobber med alt fra visuell
identitet til markedsdesign, webdesign, bokdesign og gjenbruksdesign. Byrået
har tidligere designet prosjekter for blant annet mennesker med demens, og
har erfaring med universell utforming både på papir og digitalt. Nå har de også
denne vakre bibelen på merittlisten, tilpasset mennesker med demens og til
glede for alle.
MINSK design representert ved Jenny Leite-Vikra og Marte Espevik tildeles
Ordknappen 2022 for sitt arbeid med designet av Bibelen i tekst og bilder.

