FORORD
Fotogravure er betegnelsen på en fotomekanisk reproduktionsmetode,
som blev udviklet af den tjekkiske maler og fotograf Karl Klic i slutningen
af 1870’erne. Der var tale om en grafisk dybtryksmetode, som indebar,
at fotografiet blev ætset i en kobberplade men henblik på efterfølgende
mangfoldiggørelse på en kobbertrykpresse. Der var på dette tidspunkt
tale om en revolution inden for den grafiske industri, hvor det indtil fotogravurens opfindelse ikke var muligt at reproducere fotografier i massemedier.
Som det var tilfældet indenfor en række andre håndværk begyndte
udviklingen for alvor at gå stærkt i tiden under den industrielle revolution, og fotogravuren blev hurtigt en forældet, arbejdskrævende og ineffektiv metode til massefremstilling af bøger, kort, tidsskrifter og andet
trykt materiale. Nye metoder til industriel massefremstilling erstattede
fotogravuren, som dog alle dage har været anset som en sublim metode
til fremstilling af mindre og eksklusive oplag af fotografier. Derfor har
kunstnere lige siden fotogravurens opfindelse anset denne teknik som
særlig raffineret.
Metoden til fremstilling af fotogravurer havde dog, som de fleste andre
trykteknikker en miljø- og helbredsskadelig bagside, idet den indebar
anvendelse af giftige ætsegrunde, kemikalier, opløsningsmidler og syrer
som dem, der anvendes til traditionelle ætsningsteknikker.
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Det var først takket være den amerikanske grafiker Dan Welden’s eksperimenter med fotopolymerplader i slutningen af 1970’erne, at der for alvor
kom fokus på både alternative og mere miljøvenlige materialer indenfor det
grafiske dybtryk. Om det var de miljø- og helbredsskadelige faktorer, der var
årsagen, eller det var fordi, teknikken i sig selv var så svær at mestre med de
klassiske materialer, ved jeg ikke, men det lykkelige udkomme var imidlertid
introduktionen af fotopolymer-plader og fotopolymer-film i slutningen af
1980’erne. Takket være pionerer, som den danske grafiker og fotograf Eli
Poinsaing, australske Keith Howard og amerikanske Marc Zafron for bare at
nævne nogle få, blev fotopolymer-plader hurtigt accepteret som et miljøvenligt og ukompliceret alternativ til de klassiske materialer. Med FP-pladerne kunne man nu skabe resultater, der var helt på højde med de bedste
indenfor den traditionelle fotogravure.
Siden jeg i 1995 udgav min første bog om emnet ”Fotogravure – Fra Forlæg
til Færdigt Tryk” og året efter ”Håndbog i Non-Toxic Dybtryk” har jeg afholdt
et utal af kurser og konferencer i disse teknikker rundt omkring i verden,
og mine bøger om emnet er udkommet i flere oplag på bl.a. flamsk, fransk,
engelsk og spansk.
Det er erfaringerne herfra med mit elskede medie, fotogravuren, jeg her
videregiver i opdateret form.


København, oktober 2020



Henrik Bøegh
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