
FOREDRAG MED KUNSTFOTOGRAF PER VALENTIN

“KAN MAN KØBE ET BILLEDSPROG?”

OM FOREDRAGET:
Et foredrag om det at kreere billeder fra bunden og hvordan man finder sine signatur-billeder. Per 
Valentin tager jer igennem hans måde at tænke visualitet på og billeddesign. Lige fra de første ideer 
og skitser til de færdig kreationer og billeder. Nogle af emnerne er bl.a. farveperspektiv, brugen af  
forsviningspunkter, partiel lys og kontrast de rigtige steder - Et væld af mønstre på billedbehandling og 
om det at tænke billeder, via bundne visuelle opgaver. Foredraget tager ca. 2 1/2 time og indeholder 

masser af eksemplar og inspiration til det at komme videre med sit fotografi.

Se hele processen fra de første tanker til det færdige billeder

Kan man købe et billedsprog – foredrag med Per Valentin
Besøg i Kronborg Fotoklub den 17. februar 2022
 
Vi har tidligere fået en smagsprøve på Pers billeder, da han fortalte om Dansk 
Selskab for Fotografi, så forventningerne til aftenen var store, her hvor vi skulle 
koncentrere os om, hvordan man laver gode billeder. Og vores forventninger blev 
absolut indfriet – der var tale om et meget omfattende og inspirerende indlæg, som 
blev leveret med stor energi. Det hurtige svar på titlen på aftenen er: Det kan man 
ikke ! – det må man selv skabe !

Men inden vi nåede frem til den konklusion, fik vi en meget grundig gennemgang 
af optagelse, komposition og redigering.
Som Per siger: “Fotografi er indtryk/motiv, der ved hjælp af handlinger og teknologi 
bliver til et billede” Per viste en række forløb af billedredigeringer, hvor vi fik vist de 
enkelte trin i Photoshop – meget illustrativt og lærerigt. Han arbejder meget med 
lyset og kontrasterne både farvekontraster og s/h kontraster i billederne. 

Derefter så vi en række billeder fra forskellige af Pers projekter, bl.a Faces of Peru, 
Cuba billeder. Og et par eksempler fra Pers arbejde som Art Director på at skabe 
billedserier, der illustrerer en virksomheds dna. Til slut viste Per en hurtigredigering 
af nogle af medlemmerns billeder, som han havde fået tilsendt på forhånd. Meget 
lærerigt og spændende at se, hvordan de helt tydeligt blev til Per Valentin billeder.
 
Altsammen meget overbevisende og inspirerende.
Tak til Per for en meget spændende og udfordrende aften.
Citat: Kronborg Fotoklub

Kan man købe et billedsprog – foredrag med Per Valentin
8. marts 2022 havde vi i fotoklubben ISO8000 i Aarhus besøg af Per Valentin.
 
Per er en meget levende og engageret foredragsholder, og efter foredraget var 
stemningen præget af den energi, der kommer, når man får en a-ha oplevelse.

Der er rigtig meget inspiration at hente i Pers foredrag både til det helt praktiske 
redigeringsarbejde i photoshop, og til den kunstneriske proces det er at lave et 
billede.

Hermed er det også sagt, at Pers tilgang ikke er billedet som dokumentarisme, men 
foto som en kreativ proces, hvor man skaber et billede.

Per får indledningsvist redegjort fint for sit ”teoretiske” grundlag for sit stå sted, og 
også her er der noget at hente til de diskussioner, som mange sikkert kender om 
foto, kunst og billeder.

FOTOKLUBBEN ISO8000

“ “

KLIK HER! 
For at blive kontaktet om ledige 

datoer og reservation

...eller send en mail på: valentin@onebyone.dk

https://www.pervalentin.com/foredrag

