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Bent K. Danielsen
Mit navn er Bent K. Danielsen, født 21 marts 1956, jeg er autodidakt fotograf og har fotograferet siden 1983,
hvoraf jeg i mange år har arbejdet med analog infrarøde billeder i s/h og derefter fra 2009 med digital infrarød både i s/h og med den blå farve i himlen.
Jeg har i tidens løb beskæftiget mig med fotografering i alle dets afskygninger, såsom landskab, natur, modeller, bryllup, konfirmation, fester, portræt, reportage. Nu arbejder jeg kun med Landskabsbilleder til
udstillinger og fortrinsvis i infrarød. Mine billeder udstiller jeg på virksomheder og offentlige institutioner
rundt om i landet.
Har været medlem af Odense fotoklub og er stadig medlem af SDF.
Er indehaver af 2 fotografiske titler, en dansk ASDF og en international AFIAP. Titlerne er opnået ved at få
billeder antaget på udstillinger, både herhjemme og i udlandet.
Jeg har i en haft fornøjelse af at tage på fototure med venner gennem flere år, bl.a. Polen, Frankrig, Ungarn,
Tjekkiet og Holland.
Nu arbejder jeg digitalt og det fik mig til at tænke, hvad så med de infrarøde billeder?
Jeg gik derfor i gang med at undersøge, om det kunne lade sig gøre at lave infrarøde billeder digitalt? Det
kunne det, så jeg anskaffede mig et infrarødt filter, og gik så i gang med indstilling af hvidbalance for at få
de rigtige billeder.
Det viste sig hurtigt, at arbejdet med stativ, kamera og filter var en besværlig og langsom proces. Det var
svært at opnå et resultat som for mig var tilfredsstillende.
Min gode ven Jørgen fik den geniale ide, at vi kunne sende vores kameraer til USA, og få dem bygget om til
infrarød og den ide var jeg med på, det har dog den ulempe, at kameraet kun kan bruges til infrarøde billeder.
Jørgen Hansen
Jeg har fotograferet ca. 35 år, med vekslende entusiasme og resultater, i forskellige sammenhænge, bl.a. været medlem af Odense Fotoklub og Selskabet til Dansk Fotografi.
Fortsættes på næste side

Jeg har i mange år haft eget mørkekammer, og fremstillet udstillingsbilleder efter traditionelle fotografiske
principper og med kvalitetsmaterialer, i dag bruger jeg digitalkameraer og digitalt mørkekammer.
Jeg har gennem årene sendt billeder til, og fået antaget billeder på mange internationale udstillinger arrangeret af anerkendte danske og udenlandske fotosaloner.
Jeg har ligeledes i mange år været med i en lille foto-rejsegruppe. Vi har siden 1991 foretaget adskillige rejser
med det (hoved)formål at fotografere, vi har bl.a. været i Polen, Ungarn, Holland og Frankrig, hvor vi bl.a.
har haft en separatudstilling i en kunstnerbar på Montmartre i Paris.
Gennem alle årene har sort/hvide infrarøde billeder været min favorit teknik, både analogt og digitalt.
Mit motivområde er meget bredt, natur, detaljer og mennesker, jeg kan godt lide at plukke en detalje ud af
helhede
Bent K. Danielsen & Jørgen Hansen
Vi har kendt hinanden, og fotograferet sammen ca. 25 – 30 år.
Vi startede i Odense Fotoklub, og har siden i forskellige sammenhænge fotograferet, rejst og udstillet sammen.
Vi har i mange år haft den fælles passion at, dyrke det infrarøde sort/hvide fotografi, i mange år var det analogt (film), sidenhen blev det en udfordring at fortsætte med at fremstille sort/hvide udstillingsbilleder med
digitale kameraer.
For os begge har en af drivkræfterne været at få vores billeder udstillet, det er lykkedes os, at få vores billeder udstillet i mange forskellige lande, både i Europa og enkelte steder i den øvrige verden, Vi har i den
forbindelse begge opnået en international AFIAP titel.
Vi har desuden haft en separatudstilling i en kunstnerbar, på Montmartre i Paris.
I Danmark har vi haft adskillige udstillinger i firma kunstforeninger, biblioteker, biografcafeer, sygehuse
samt mange andre steder hvor der var interesse for at se vores sort /hvide fotos.
Vores motivområder er meget brede og forskellige, mange bærer præg af at være taget i udlandet.
Vi har i mange år været med i en lille foto-rejsegruppe, som siden 1991 har foretaget adskillige rejser med
det (hoved)formål at fotografere, vi har bl.a. været i Polen, Ungarn, Holland, Tyrkiet og Frankrig.
Desuden har vi begge i tidens løb beskæftiget os med fotografering i alle dets afskygninger, såsom landskab,
natur, modeller, bryllup, konfirmation, fester, portræt, reportage.

