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blik på fotografen Keld Helmer-Petersens lange karriere.

Keld Helmer-Petersen er den ældste og internationalt bedst kendte
danske fotograf. Hans første fotobog, 122 Colour Photographs, bliver

betragtet som unik for sin tid. I 1949 publiceres en lang række sider fra bogen i LIFE Magazine, og Keld
Helmer-Petsen får skabt et navn for sig selv.

Hans stil er modernistisk og eksperimentel med en lyrisk simplicitet.
Den afbilder det skønne og fascinerende, som hans øje og bevidsthed
fanger i de umiddelbare omgivelser, og som han ofte forandrer til
grafiske strukturer. Hans brug af farve er mesterlig, landskaber og

portrætter bærer en stille og simpel skønhed.

Forordet, A Way og Seeling, er skrevet af den engelske forfatter
og fotograf Gerry Badger og det introducerede essay er af tidligere

leder af fotografisk museum (det nuværende Brandts) i Odense, Finn Thrane.
Hvert kapitel introduceres kort af fotografen selv. Endelig
indeholder bogen et interview med Keld Helmer-Petersen.
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