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Her lærer du
• Hvordan du laver det perfekte positiv i Photoshop til udskrivning på film eller direkte på pladen
• hvordan du forbereder FP-pladen til eksponering og ætsning
• hvordan du finder de optimale UV-eksponeringer af aquatinte-rasteret og positivet
• hvordan du printer dit positive billede direkte på fp-pladen - Direct to Plate - uden AQ-raster
• hvordan du ætser FP-pladen i vand 
• hvordan du hærder, efterbehandler og trykker FP-pladen både i en farve og i duotone

Dette er kort sagt en manual i fotogravure med TOYOBO fotopolymer-plader. I bogen gennemgår 
jeg trin for trin hele processen fra den første tanke om at lave en fotogravure til det endelige tryk. 
Undervejs gennemgår jeg positiv-filmens betydning, printermodellens betydning og de forskel-
lige UV-lyskilders betydning. 

I et særskilt kapitel gennemgår jeg det håndlavede positiv både til dybtryk og relief. Her får du 
gode råd til valg af male- og tegnemedier, og du får opskriften på de smukkeste tonerlaveringer. 

I to appendixer gennemgår jeg installation af RIP-software til henholdsvis Windows og Mac samt 
hele dybtrykprocessen fra forberedelse af tryksværten og papiret til efterbehandling af det en-
delige dybtryk. Bagest i bogen finder du en liste over de materialer og det udstyr, jeg selv
betjener mig af.

Om forfatteren
Denne trin for trin-manual i fotogravure er resultatet af 25 års praktisk arbejde indenfor kunst-
fotografi og grafik. Siden Henrik Bøeghi 1995 udgav sin første bog om emnet ”Fotogravure – Fra 
Forlæg til Færdigt Tryk” og året efter ”Håndbog i Non-Toxic Dybtryk,” har han afholdt et utal af 
kurser og konferencer i disse teknikker rundt omkring i verden. Hans bøger om emnet er udkom-
met i flere oplag på bl.a. flamsk, fransk, engelsk og spansk.

I vinteren 2020 og foråret 2021 afholder Henrik jævnligt kurser om emnet i sit værksted i Kbh. -
se hvornår på www.GrafiskEksperimentarium.dk

Grafisk Eksperimentarium, Trepkasgade 8 kld.tv., DK 2100 KØbenhavn Ø
Tlf. 2332 0751   -   mail@artbag.dk   -   www.GrafiskEksperimentarium.dk


