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BÅDMAGASINET HAR SOM DET ENESTE MEDIE FÅET LOV TIL AT FØLGE 
PROCESSEN, HVOR EN CATCH 7,5 BLEV OMDANNET TIL ET FLYDENDE 
KUNSTVÆRK.
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EKSKLUSIV VERDENSPREMIERE – KUN I BÅDMAGASINET:

Catch 7,5 da Bådmagasinet testede den for et år siden.
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For nøjagtig et år siden testede Bådmagasinet 
som nogen af de første prototypen på Catch 
7,5. En ægte miljøbombe og charmetrold, som 
med en egenvægt på kun 640 kg og i et dristigt 
design, tiltrækker mange nysgerrige blikke.

Her et år efter har vi så fulgt kunstneren 
Christian Tangø, som i tæt samarbejde med 
Galleri X i Rungsted, har fået ideen til at ud-
smykke båden og gøre dette lille vidunder til 
et flydende kunstværk.

Vores fotograf Per Heegaard var på pletten 
da farverne blev blandet, og kunstneren Chris-
tian Tangøs tanker blev omsat til virkelighed. 

Den er unægtelig svær at have hængende 

på væggen udtaler Thomas Toft, indehaver af 
Galleri X, som blev så forelsket i sin egen ide, 
at han måtte eje værket. Nu er Thomas Toft 
ikke en herre, der ligger på den lade side, så 
ud over at være ejer af dette unikke eksemplar, 
er Galleri X også blevet agent for Catch her 
i Danmark. 

Når nu båden ikke kan sømmes fast på væg-
gen, er der ganske belejligt blevet produceret 
en plakat med samme motiv som på fribordet. 
Som i ethvert andet kunstværk indgår der man-
ge skjulte budskaber og små sjove ting. Båden 
er naturligvis at finde – ligesom navnet Catch 
også fremgår – et eller andet sted i værket. 

Catch 7,5 får, samtidig med dette magasins 
udgivelse ultimo januar, premiere på en af ver-
dens største bådudstillinger i Düsseldorf.

Efter udstillingen i Tyskland vender båden 
hjem til Rungsted, hvor du vil få rig lejlighed til 
at nyde synet af denne noget aparte motorbåd. 
Den vil helt sikker vække opsigt, når den til 
sommer sejler Sundet tyndt. Hvem ved – måske 
er der skabt en ny trend for kunstelskere?

Følg dette fantastiske arbejde set gennem 
linsen på Pers kamera.

Se mere på
GALLERIX.DK

I dag søger GalleriX forhandler af mærket vest for Storebælt. 




