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I dag - en fotografisk suite Hent PDF Forlaget skriver: I tæt samarbejde har forfatteren Peeters og fotografen
Plissart skabt en bog, som ved hjælp af en kortfattet tekst og masser af fotografier fortæller en historie. Fire
mennesker modtager en invitation til et øde hus på den franske kyst, men da de ankommer, er værten der
ikke. Han har blot efterladt en besked: Lad som om I er hjemme, jeg kommer så hurtigt jeg kan... ´I dag´ er
ikke en tegneserie men en fotografisk suite, der gennem sine billeder fortæller en historie. Marie-Françoise
har arbejdet to år på bogen, som ikke blot har et specielt indhold men også er trykt på en helt speciel måde:
fotografierne er trykt i sort og grå og med blank lak på de mørke felter, hvilket giver hvert enkelt billede en

perfekt dybde og skarphed.

 

Forlaget skriver: I tæt samarbejde har forfatteren Peeters og
fotografen Plissart skabt en bog, som ved hjælp af en kortfattet tekst

og masser af fotografier fortæller en historie. Fire mennesker
modtager en invitation til et øde hus på den franske kyst, men da de
ankommer, er værten der ikke. Han har blot efterladt en besked: Lad
som om I er hjemme, jeg kommer så hurtigt jeg kan... ´I dag´ er ikke
en tegneserie men en fotografisk suite, der gennem sine billeder
fortæller en historie. Marie-Françoise har arbejdet to år på bogen,
som ikke blot har et specielt indhold men også er trykt på en helt

speciel måde: fotografierne er trykt i sort og grå og med blank lak på
de mørke felter, hvilket giver hvert enkelt billede en perfekt dybde

og skarphed.
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