
 

Katalog 2019 



Om Kataloget 
 
Kataloget er tænkt som inspiration, der viser eksempler på mit fotografi så du bedre kan se hvilken type 

udstilling du kan få op på din væg. 

En aktuel udstilling bliver lavet fra gang til gang og  afhænger bla. hvor mange billeder I ønsker jeg kommer 

med og hvor længe udstillingen skal vises. 

 

Nogle billeder vil være monteret rammeløst mens andre vil være printet og indrammet med eller uden 

passepartout. Det afhænger af motivet. 



METRO 1 – MÅL (BXH): 70 CM X 105 CM



METRO 2 – MÅL (BXH): 70 CM X 105 CM 



 “Fugl” – Mål (HxB) : 60 cm x 60 cm 




  “Mr. Universe” – Mål (HxB): 50 cm x 50 cm



“ingo”  



 “Cold Surf” - Mål (HxB): 50 cm x 70 cm



“Stop” – Mål (HxB) : 60 cm x 60 cm



 “Shy Flamingo” - Mål (HxB): 60 cm x 70 cm




“Sneaker Nun” - Mål (BxH):70 x 100 cm 



Om fotografen 

Henrik Wessmann fik som søn af en fotohandler tidligt et kamera i hånden 

men lagde fotografiet til side i mange år.  

En livsomvæltning fik Henrik Wessmann til at revurdere livet, genoptage og 

genopdage fotografiet, som i mellemtiden er blevet digitalt.  I dag bruger 

han sine vågne timer på at opsøge, studere og producere fotografi.  

Henriks fotografi søger det elementære; det elementært gode billede 

uanset motiv. Motivet opleves, undersøges og optages igennem kameraets 

søger.  

Henriks fotografi er enkelt og ikke tænkt. Perfektion i motiv eller teknik er ikke målet. Målet er en følelse, en 

oplevet stemning, der forsøges gengivet, så det gør det muligt for beskueren at genopleve den oprindelige 

stemning Henrik oplevede, da han trykkede på udløseren.  



Om priser  

Priserne afhænger af en række forhold som størrelse, indramningsmetode og antal eksemplarer billederne 

bliver lavet i. 

 

Prisniveauet ligger ved køb typisk mellem 2500 - 5000 kr. pr billede excl moms  

 

Ved køb fremsendes faktura. 



Om hvordan herfra 

Har det din interesse kan vi aftale at mødes, hvor jeg har et par billeder med og vi kan tale om de praktiske 

ting. Som fx hvor skal billeder hænge, hvormange billeder skal indgå, hvorlænge skal de hænge etc


Du kan se mere til mit arbejde på www.henrikwessmann.dk 

 

Du er meget velkomment til at skrive til mig på henrik@wessmann.dk  

 	 	  

https://www.henrikwessmann.dk

