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Du kan løbe, men du kan
ikke gemme dig!

Hører du også til dem, der overvejer
mulighederne for at tage på forretningsrejse
til Sibirien, eller gå under jorden i din fasters
sommerhus i stedet for at blive portræt-
fotograferet? 

Fortvivl ikke - jeg har lige nøjagtig de tips,
der gør fotograferingen til en god oplevelse,
og som giver de absolut bedste billeder som
resultat.

Et portræt er på mange måder en nådesløs
affære, fordi man pludselig har tid til at
lægge mærke til alle de småting, man ikke
tænker over, når man hurtigt suser forbi
spejlet på vej ud af døren. 

Derfor kan det måske godt være lidt af en
udfordring at blive konfronteret med tidens
tand - siger fotografen, som må erkende, at
han i dag kan nå helt op til månen uden at
strække armen ret meget…

Jeg har derfor samlet en række tips til, 
hvordan du forbereder dig bedst muligt
til en portrætfotografering, så det endelige
resultat bliver så godt og brugbart som
overhovedet muligt. 

Nogle af disse tips henvender sig primært til
dig, der er ved at forberede et portræt af
dine medarbejdere, men de fleste af dem er
bestemt også relevante i forbindelse med et
privat portræt.
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ÅH NEJ...
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Et af de første spørgsmål, jeg typisk får i
forbindelse med en portrætfotografering,
går på, hvilket tøj, der egner sig bedst til
sådan en fotografering. 

Den korte udgave er, at det betaler sig at lade
tøjet træde i baggrunden og lade dit ansigt
være det interessante i billedet - en jakke, en
relativ tætsiddende, ensfarvet bluse eller en
skjorte i din rigtige størrelse, samt et bælte -
så er vi kørende.

Hvis du er lidt kraftigt bygget, vil du måske
være fristet til at vælge noget løstsiddende
tøj med farverige mønstre for at skjule
bulerne og aflede opmærksomheden fra
dine former. Lad være med det - det er
simpelthen det værste du kan gøre! 

Der er rigtig, rigtig meget vi kan gøre med
udtryk, lys og posering for at få dig til at tage
dig så flot ud som muligt. 

Omvendt må vi erkende, at hvis udgangs-
punktet for dit nye portræt er et hoved,
placeret på toppen af et storblomstret
tremands-telt, ja så har vi tabt på forhånd.

Mænd kan med fordel erstatte blusen med
en polo, hvis de ikke vil fotograferes i skjorte
og slips, men ellers gælder de samme regler
om neutrale farver: Det kan godt være, at du
har det bedst i din løstsiddende hawaii-
skjorte, men lad den alligevel blive hjemme
lige denne dag.

TØJSTIL OG FARVER1.



2 .  DETALJERNE  ER
VIGTIGE
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Når du vælger tøj til et portræt, må du altså
gerne være en lille bitte smule konservativ
og afdæmpet i dit valg, og sørg endelig for at
tøjet er NYSTRØGET! Krøllet tøj bliver i den
grad udstillet på et portræt, og det vil ofte
virke unødig sjusket.

Hvis fotograferingen foregår i vores studie,
har vi typisk en damper til rådighed
(strygejernets storebror), som kan hjælpe
med at glatte eventuelle krøller som måtte
være kommet til under transporten.

Hvis fotograferingen foregår på din
arbejdsplads, er det bedste råd at have en
ekstra skjorte og en jakke med på en bøjle,
og lade det hænge i garderoben indtil
fotograferingen.

Helt nye skjorter har altid folder hen over
ærmer og brystet ved udpakning, så det er
vigtigt at disse bliver strøget før brug - det
duer ikke at pakke dem ud af plastposen og
tro, at vi er klar til at gå i gang! 

Hvis du er i arbejdstøj under
fotograferingen, (f.eks. en kedeldragt) må
tøjet gerne vise tegn på at være brugt, men
det skal så vidt muligt være nyvasket.

Arbejdstøj med refleksstriber og kraftige
fotolamper må normalt anses for at være en
rigtig dårlig kombination…!



Et portræt skal naturligvis være af den person, du er til daglig, men det er altså stadig en dårlig
idé at stille i en krøllet, pink tank-top og en halskæde af kæmpestore træperler i neonfarver –
specielt hvis man er en mand...

Hvide farver kan godt fungere, men da vores øjne naturligt vil søge det lyseste område i et
portræt som det første, er det bedst, hvis dit ansigt og dine øjne har denne rolle. Afdæmpede,
naturlige farver lader ansigtet komme til sin ret, specielt hvis vi kombinerer dem med et godt
smil og et glimt i øjet.

Hvis I er flere personer på billedet, er det vigtigt at I har en relativ ens tøjstil og farver – ellers
bliver helhedsindtrykket nemt noget rod. Er der tale om et portrætfoto til arbejdsbrug, skal
tøjstilen og farverne helst passe til virksomhedens overordnede image, så de værdier, dit tøj
udtrykker, passer med virksomhedens værdier. 

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at vi ikke er låst til et enkelt sæt tøj. Tag en trøje, en
habitjakke eller en bluse med, så vi let kan ændre stilen i billedet uden at skulle ud i en
komplet omklædning. Jo flere strenge, vi har at spille på, jo større er chancen for at vi rammer
din personlighed bedst muligt.

APR I L  2020
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3. FARVER - FORSKELLEN
PÅ RO OG ROD!
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4. VAND OG HVILE

Drik rigeligt med vand på dagen for din
fotografering. Med tilstrækkeligt vand i
kroppen spændes huden ud, og eventuelle
smårynker forsvinder, samtidig med at du
får klare øjne og i det hele taget føler dig
mere oplagt.

Sørg også for at være frisk og veludhvilet, og
lad være med at stresse dig selv i timerne
inden. Hvis mennesker er trætte, uoplagte
eller forjagede, kan det som regel ses i ansigt
og øjne, og det vil være alt for tydeligt på dit
portræt.

Hvis du ikke har mulighed for at få den
fornødne hvile op til fotograferingen, kan du
med fordel give dig selv et kvarter med
fuldstændig ro og fred umiddelbart før vi
går i gang - det giver dig mulighed for at
fokusere på oplevelsen og få smilet tilbage i
øjnene.

Apropos øjnene: Trætte, rødsprængte øjne
kan til en vis grad klares med Visine Visiclear
øjendråber (fås på apoteket) en time før
fotograferingen, så lad være med at gå helt i
panik, hvis babyen kun gav jer 42
minutters samlet nattesøvn i nat…



Hvis du anvender makeup, er hovedreglen
nøjagtig den samme som for tøjet: Vi skal
tage et portræt af dig, ikke din makeup, så
afdæmpede farver og beherskede mængder
er vejen frem.

Undgå hudprodukter som giver en alt for
skinnende overflade (fede cremer og olier),
og brug eventuelt en concealer som matcher
din hudtone, hvis du har områder af hud
med f.eks. rødmen, hvide pletter eller
blodsprængninger.

Håret bør være rent og luftigt, specielt hvis
du har langt hår, og prøv så vidt muligt at få
eventuelle genstridige lokker holdt fast med
en smule hårspray eller gel, kombineret med
nogle hårnåle om nødvendigt. 

Medbring et hårbånd hvis du har et meget
stort hår, så vi kan give dig en hestehale hvis
håret tager magten fra dit ansigt i billedet.

Mange mænd vil hellere flække en arm på
langs end blive set med makeup i ansigtet,
men specielt hvis du har en tendens til at
svede lidt, kan en smule pudder sørge for
at du ikke skinner som en bowlingkugle
i panden efter 5 minutter foran kameraet.

Under alle omstændigheder er det en god
idé at komme i god tid til fotograferingen, så
du har mulighed for at “køle af” et par
minutter – det mindsker skinnende hud og
rødmen i ansigtet, og giver dig tid til at
checke tøj og hår en ekstra gang.
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5. MAKEUP OG HÅR
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STOL  PÅ  MIG !

Afslutningsvis er det bedste og vigtigste
råd at stole på din fotograf. Jeg bestræber
mig altid på at lave det bedste billede af
dig, og du er hver gang selv med til at
udvælge dine billeder under
fotograferingen i samråd med mig

Nøglen er - som altid, når det drejer sig
om mennesker - at åbne munden og få
en god og konstruktiv dialog. Snak til
fotografen, fortæl hvordan du føler og
lad mig vide, hvad du synes fungerer og
hvad du gerne vil have anderledes.

I sidste ende er mit job at få dig til at
tage dig bedst muligt ud på dit portræt,
så det bedst muligt afspejler både dig
som person, men også dig i din
professionelle kapacitet, og ved at følge
ovenstående råd giver du mig det bedste
udgangspunkt at arbejde med.

Jeg håber, at denne samling gode tips kan
være med til at forberede dig til
fotograferingen, og gøre både oplevelsen
og de færdige billeder bedre.
Vi ses i studiet!
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