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håkon kornstad er en 24 år gammel
jazzmusiker og grafisk designer som er en
av de fremste nyskapende kreftene innen begge 
disipliner.  tok en prat.

: Jeg startet å lage platecovere på grunn 
av interesse for musikk, hvordan var det for deg?

For meg var det på en måte andre veien. Jeg 
har alltid hatt musikk som førstepri, men har 
hele tiden interessert meg for design og visuelle 
ting. Så skjedde det vel egentlig ingenting før 
en stund. Som jeg drev på med musikk så drev 
jeg og lagde noen greier på data og fiklet med 
visuelle ting. Det var lenge før Internett-boo-
men og alt mulig sånn, og så gikk det en stund 
og jeg var på jazzlinja i Trondheim og fordyper 
meg helt. Da jeg var ferdig der og kom tilbake 
hit igjen så skulle element gi ut en plate. 
Det første coveret de fikk laget var det faktisk 
marius watz som lagde. Og det var noe av det 
første han gjorde og så var det jeg som skulle ha 
cover for Element som det første jeg gjorde. Av 
en eller annen grunn er det førstereisefolk som 
lager covere for det bandet. Da var jeg sivil-
arbeider i nrk p2, kulturavdelingen, tre år siden 
eller noe sånt. Det var for bp, plateselskapet til 
Blå. Så ble det til at jeg lagde flere covere for bp. 
Det er ofte veldig tilfeldig hvem som skal lage 
covere for sånne små plateselskaper. Så det ble 
til at jeg var der en stund parallelt som det var 
jazzland recordings som er plateselskapet 
til bugge wesseltoft som vi ga ut mitt hoved-
prosjekt wibutee på. Det første jeg lagde for 
jazzland var coveret til den første wibutee-
skiva. Der var det også sånn at de var i beita for 
designere så det endte opp med at jeg lagde det 
meste av coverne til både jazzland og bp.
Så nå har jeg lagd ganske mange covere tror jeg. 
Men det er ganske tilfeldig at jeg startet med 
det. Nå jobber jeg jo veldig mye med det og
følger med og alt sånn. Jeg fulgte veldig mye 
med før det også… Det bare skjedde, på en 
måte. Det skumle med å kombinere musikk og 
design er at jeg aldri blir kvitt helt et prosjekt 
når jeg drar på tur. Plutselig så ringer de og så 
blir man stressa. Korrekturen tar aldri slutt.

: Du har ingen formell designutdannelse?

Nei, jeg har tenkt hundre ganger på å ta det, 
men har aldri blitt tid. Jeg har gått tegnekurs, 
det viser seg at jeg er god til å tegne, men jeg 
bruker ikke så veldig mye illustrasjon i
designen min foreløpig. Jeg har lyst til å gå 
på et tegnekurs til. Jeg følger veldig mye med 
på det som er av visuelle ting. Jeg digger for 
eksempel rune grammofon-labelen. Det er 
veldig viktig, tror jeg, å ha en gjennomført greie 
på en label hvis man ønsker å skyte igjennom i 
informasjonsstrømmen idag. Det kim hiorthøy 
gjør syns jeg er helt fantastisk bra. 

: Norsk musikk og grafisk design har fått 
mer og mer oppmerksomhet i det siste. Det kim
og rune grammofon har gjort (sammen med 
andre selskaper) for norsk musikk i utlandet skal 
man ikke kimse av. Det har faktisk skjedd noe.

Det har skjedd veldig mye. Når jeg reiser rundt 
og spiller nå så er folk er mye mer opptatt av 
norsk musikk i det hele tatt, og vi er mye mer 
opptatt av oss selv på en eller annen måte. Vi 
har mer selvtillit i forhold til det vi holder på 
med. Jeg er jo ikke så veldig gammel så jeg har 
på en måte ikke opplevd den stigningen. Jeg 
har ikke vært så lenge med. Jeg kan ikke si at 
på åttitallet var det slik og sånn, men jeg vet at 
for jazzens del så har det tatt litt av for andre 

gang kan man si. Første gang var jo søttitallet 
med garbarek & co. Andre gang nå er nils 
petter molvær og bugge & co. Det er utrolig 
gøy å være med.

Mobilen ringer… Jeg har lagd min egen lille 
jazzvri på denne Nokia-ringetonen.

: Hvordan er din hverdag?

Det kan være sånn at jeg fyker mellom øvings-
rommet og prøver å spille inn noe greier på 
saksofon, inn på en Mac, som jeg jobber litt 
med, så har vi wibutee-øvelse plutselig, så må 
jeg booke en turné for et band, så kommer det 
et cover innimellom som jeg skal lage, så crasher 
noen deadlines. Det går på et vis, det er ganske 
mye stress og kaffe. Men når jeg er på ferie så 
vil jeg jo bare tilbake til det. Da er det jo
tydeligvis et eller annet som driver meg.
Det blir en todeling hele veien. Når jeg nettopp 
var på turné var det kjempegøy å spille, men 
etterhvert så begynte jeg å se ekstra nøye på 
alle ting rundt meg og begynte å ta bilder igjen. 
Jeg gledet meg til å komme hjem og lage noe. 
Hvis jeg holder på med to covere i strekk kan 
det bli veldig mye. Da tenker jeg, faen det er jo 
ikke dette jeg skal holde på med, jeg skal spille.

Sånn jeg har jobbet har jeg gradvis jobbet
oppover i forhold til kompleksitet. Jeg begynte 
veldig enkelt synes jeg, men så tør jeg kanskje
å gjøre mer etterhvert. 

: Hvordan reagerer artister som jon 
eberson og sidsel endresen, som er gamle
travere som har holdt på lenge og som sikkert 
har hatt ulike designere for hver nye utgivelse? 
jeg oppfatter dine covere for disse artistene som 
noe helt nytt og mye heftigere enn de tradisjonelle 
omslagene deres.

Sidsel kom med noe greier til meg først, noe en 
kunstner hadde gjort. Det var relativt allright 
det, men jeg ville gjerne begynne å lage en liten 
profil på jazzland. Og så hadde det slik at
fin serck-hansen hadde laget en årsrapport 
for et elverk og hadde noen bilder til det som 
han ikke skulle bruke. Så fant jeg de og det 
ble brukt på coveret. Når hun fikk se det så 
ble hun veldig fornøyd. Jeg syns det passer til 
musikken.

Jeg tror det er mange musikere som ikke tenker 
på coverdesign i det hele tatt. Det virker som 
det har vært noen store hull i norsk jazzcover-
historie. Det begynte jo veldig bra med oldani 
og sånn. Så var det et opphold, så kom aina 
griffin på nittitallet og gjorde masse. Det
husker jeg jeg syns var veldig kult da. Etter det 
har det ikke vært noe særlig. Jeg tror det har 
veldig mye med at designere interesserer seg 
for jazz plutselig og har lyst til å jobbe for den 
musikkgenren. Det virker som at jazzlabelene 
har vært, ikke hjelpesløse, men litt «kom og 
redd meg»-aktig greie. De følger kanskje ikke 
godt med så de selv kontakter folk for å gjøre 
covere. Men jeg syns det bare blir viktigere og 
viktigere at man får til et helhetsprodukt, at 
musikerne er bevisste på det. Man kan jo
faktisk gå igjennom en hel karriere som musiker 
og ha på en måte de samme coverne så det blir 
en helhet på det man gjør.

: Kan du si noe om hvorfor du så ofte
velger å bruke digipak?

På sidsel rndresen-skiva ble de lagd to
opptrykk, et for Norge og et til utlandet.

På det norske var det ikke tatt hensyn til papir i 
det hele tatt og da syns jeg coveret ble stygt og 
altfor enkelt. Når jeg fikk det engelske, som har 
det riktige papiret, så kan man holde i den og 
kjenne at papiret er matt. Jeg dro faktisk over 
til England og leverte filene og fikk møte de og 
sa ifra at jeg ville ha det type papir jeg ønsket. 
Det er også en matt uv-lakk i tillegg til at det 
er trykket med to pantone-farger i tillegg til 
cmyk. I forhold til lakk etc. så er det klart mye 
kulere med digipak fordi man står å holder det 
i hånda. Jeg syns digipak funker bedre.

: Får du motstand for eksempel hos
universal fordi det er kjipt å ha i salgshyllene?

Nei jeg får ikke noe motstand på det, av en eller 
annen grunn. Men jeg vet at det er mange som 
reagerer på det. En venn av meg som jobber i 
platebutikk sier at det selger mindre. Men så 
har disse coverne et blikkfang på en anne måte 
som kanskje gjør at de selger litt mer på grunn 
av det. Uansett handler det ikke så veldig mye 
om selge akkurat i den genren jeg holder på
heller. Det er ikke de voldsomste salgene. 

: Er jazzland godt distribuert
internasjonalt?

jazzland har kjempebra distribusjon.
Du finner det over alt. Det har vært Europa 
foreløpig, men nå er Japan, usa og Canada 
begynt også. Jeg er veldig opptatt av etiketter. 
Klistrelapper syns jeg er kult. Og det er særlig 
p.g.a dette stofflige, at du tar på det og kan 
kjenne at det er lagd. Jeg hater glatt, vanlig
offset-papir. Når jeg vet at jeg bare får det så 
føler jeg at jeg må konsentrere meg mye bedre 
for at det skal se bra ut. Da må designen være 
en helt annen for det papiret. Det er ikke bare 
fargene som er viktige, det er noe mer. Det er 
kanskje flere lag, kanskje slik man tenker som 
musiker? Overraskende lag og dybde.

Mine kolleger på musikksiden velger helst etter 
navnet, men samtidig då er det fler og fler som 
har bekjent til meg at når du skal kjøpe en ting 
og putte det hjemme i stua så skal det se litt
allright ut. Det virker som det blir viktigere og 
viktigere. Kanskje vi får en oppjustering i
generell coverdesign. Jeg hører nesten aldri 
på musikken jeg lager cover til. Det er kanskje 
fordi jeg kjenner musikken og musikerne, jeg 
vet jo godt hva det er de spiller. Jeg kan se for 
meg musikken på en måte. Jeg har en drøm om 
at musikk og det visuelle kan møtes en dag. Vet 
ikke helt hvordan, f.eks. at jeg kunne lagd noe 
musikk til noe jeg har lagd bilder til. Det første 
og mest banale er jo å lage sitt eget cd-cover 
selvfølgelig, men at det kan gro litt ut fra det, 
kanskje lage en slags helhetlig greie. Jeg jobber 
på en måte mot det uten å vite det selv. 

: Har du gjort websiten til jazzland?

Ja, alt alene. En gammel litt nerdete venn av 
meg fra barne/ungdomsskolen sa at hvis jeg 
først skal begynne å lage websites så må du 
lære deg html fra grunnen av. Jeg beit på det 
og gjorde det. Jeg sitter å koder i html når jeg 
lager sider. Det er skikkelig tungvint, men det 
blir jo bra.

: Hva føler du i forhold til designmiljøet i 
Norge. Er det noe du vil være en del av eller er din 
base kun i musikkmiljøet?

I musikkmiljøet er det jo slik at vi jobber i team 
hele veien. Men jeg har på følelsen at alle

designerne er tilknyttet byråer. På en måte
ligner det på musikkmiljøet, det er selvfølgelig 
ikke så lett å få fast jobb som musiker. Det er 
noen som prøver å gjøre nyskapende ting og så 
er det hopen som er veldig bra designere som 
jobber i byråer og lager «fine» ting.

Jeg kunne godt tenke meg å jobbe sammen med 
noen på design nå, for jeg har sittet så veldig 
mye alene. Det er et eller annet med at du lærer 
veldig mye av om prosesser når du jobber
sammen med andre. Men det er litt vanskelig
i min situasjon. Mitt dilemma er at jeg vil
gjerne holde på med både musikk og design 
like sterkt.

: Kan utdype noe om arbeidsprosesser?
erfaring fra musikk inn i design etc. Særlig med 
tanke på improvisasjon. Er dette noe som er 
overførbart som kreativ prosess til grafisk design 
eller annen visuell virksomhet? Hva er formulert 
om improvisasjon og hvilke motsetninger er det 
i musikktradisjonen når det gjelder slike måter 
å utøve musikk/kunst på? Hva er ditt personlige 
forhold til dette?

Som musiker er det improvisasjonen som betyr 
mest for meg. Musikken oppstår i den
musikalske samtalen mellom instrumentalistene, 
på det punktet der alle har glemt hvor mange 
tonearter og rytmiske rariteter de kan. Derfor 
liker jeg å ha så lite planlagt materiale som 
mulig, egentlig bare små skisser eller snutter til 
å katapultisere oss i gang. Jo mer som kompo-
neres i sanntid, desto bedre og ærligere for meg.

En typisk kreativ prosess i grafisk bransje
likner kanskje mer på en komposisjonsprosess. 
Sanntidselementet er der bare i små drypp, 
resten av tiden går med på bearbeiding og
gjennomføring av idéene. Alt gjøres i flere faser, 
og kontakten med kunde holdes ideelt sett hele 
veien. Det er relativt ubegrenset med tid.
Jeg føler at en habil designer, i likhet med en 
bra komponist, er en som har et noenlunde
fornuftig forhold mellom disse dryppene av 
spontan kreativitet og solid gjennomføring.

Jazzmusikere blir alltid spurt om hvordan de 
forholder seg til improvisasjon, og det viser seg 
å være relativt forskjellig: Noen har et veldig 
håndverksorientert forhold til instrumentet og 
musikken; det de øver på øver de inn og bruker 
aktivt, som en slags «fraseologi». Andre øver 
på ting som skal «fôre» improvisasjonsevnen, 
uten at de bruker dette bevisst på scenen. For 
meg gjelder bare én regel: jo mer du sjekker ut, 
desto bedre. Da oppstår en dybde i det du gjør; 
kanskje særlig viktig i de musikkformene jeg 
holder på med, friere jazz og improvisasjons-
musikk. Kanskje improvisasjonsdesign
forekommer oftere enn man tror? En typisk 
designergreie er jo at man kan gå uker og ruge 
på idéer i forhold til et prosjekt, og når deadline 
plutselig er der, setter man seg ned og utfører 
det hele på en natt… Dét handler selvsagt mye 
om improvisasjon, – kanskje noen egentlig
jobber bedre i sanntid? Intellektet slår seg litt 
av, du utfører bare, og for at du ikke skal bli 
hemmet i denne «stream of consciousness» må 
håndverket og formfølelsen sitte i ryggraden… 

Sånn er det med jazz også, akkurat sånn.
Det nærmeste jeg har kommet fri improvisasjon 
innen design var da jeg laget det siste coveret 
for wibutee. Vi var i studio og mixet plata, og 
jeg fikk masse idéer til visualisering mens jeg 
satt i den typiske svarte skinnsofaen bak i
kontrollrommet og hørte på. Så syklet jeg hjem 

og satt sammen idéene i to timer. Så syklet jeg 
tilbake… Coveret ble til gjennom en uke med 
konsentrerte totimers spontandesign-økter.

anders granli er 29 år, arkitekt og utdan-
net ved ntnu i 1998. Granli har bl.a. tegnet 
Drammen kino- og mediehus som åpnes
30. november.

:  Vil du dele noen tanker om forholdet 
musikk visualitet og arkitektur? Hvordan er ditt 
personlige forhold til særlig den norske samtids-
jazzmusikken i forhold til ditt eget arbeid som 
arkitekt med tanke på arbeidsprosesser etc.
På hvilket stadie av din kreative prosess kan du
jobbe improvisasjon for eksempel?
Jeg prøver å jobbe ganske fritt i «designfasen»
i et prosjekt, det vil si tidlig i prosjektet. Det er 
godt å ha gått gjennom de funksjonelle kravene,
romprogrammet (hvilke rom/arealer skal inn
i prosjektet), la dette ligge i bakhodet, skyve det 
litt ned i underbevisstheten, la det ligge der, 
og så gå på med å jobbe med konsept/form. Jeg 
merker at under konsept-jobbing går valgene 
mine først og fremst på form og følelsen av hva 
som vil være bra, ikke først og fremst å løse 
programmessige hensyn. alt det praktiske kan
løses senere hvis konseptet er sterk nok og
riktig for prosjektet. Dette ser jeg på som noe
av det samme som kornstad sier, og som
virker veldig forståelig for improvisasjon i 
musikk, men at det der har en større del av
helheten. Der kan improvisasjon være mye av 
poenget, mens for arkitektur er improvisasjon 
en ganske liten del av et prosjekt.
Arkitekter må ha mye kunnskap om mange felt 
for å kunne utøve sitt fag/håndverk, men jeg 
synes det er viktig å legge dette til side når man
tenker form. valgene blir helt subjektive
i forhold til hva som virker kuult og hva som 
er kjedelig. Heller tøft enn vakkert, men gjerne 
begge deler! Det norske jazzmiljøet i dag virker 
inspirerende for meg fordi de i sine mange
konstellasjoner gjør mange forskjellige
prosjekter, hvor man både kan høre likheter
i lydbildene, og de enkelte musikernes ofte
markante stemme. håkon kornstad står klart 
frem med sine ofte ganske intense, repeterende 
og påståelige fraser. En av de mer spesielle
konsertene jeg har vært på var på kongsberg 
jazzfestival 2000, med tri-dim (håkon
kornstad + 2 svenske?). Det var veldig
interessant, man blir sittende og lytte på lyd, 
repetisjoner, pust og på en måte ren form! 
Med wibutee virket det som musikken og live  
maria roggen’s stemme jobbet mot hverandre, 
en vakker (!) konstellasjon (synd hun ikke er 
med lenger). Jeg hører på musikk mye av
døgnet, særlig når jeg jobber. Det kan gi utrolig 
inspirasjon for å jobbe ut en idé, ikke direkte 
inspirasjon, men å få den riktige følelsen slik at 
ting flyter og fester seg til noe som gir mening. 
Arkitektur handler som musikk og design også 
om form, rytme, komposisjon, takt, lengde, 
spenning og konstellasjoner. Hører ofte på ting 
som cloroform, petter wettre, wibutee, 
jaga jazzist, farmers market når jeg
jobber, ting som har skjeve eller uventede
vendinger. Dette virker på meg som musikk som 
ikke bryr seg så mye om hva som er riktig eller 
galt, men hva som er interessant.

: Hva betyr kornstads musikk for deg, 
og hva syns du om hans platecovere?
kornstad gjør design som står til musikken,
om ikke direkte i innhold så i noe av følelsen 
det gir. blåfargen på bugge wesseltofts
nyeste er verdt platen alene, sammen med det 
matte og blanke coveret!

mari boine remixed i vinduet
på batucada

odda hamis

digipaks og øl på teelounge håkon vanker i designmiljøet.
dag fra bleed og nicolai fra mission
digger sakene.

adam cable ser litt skeptisk ut…
Likte han ikke matt uv-lakk?

digipaks skifter hender under bordet. håkon med nose™


