Side 1 af 2

Flat lay foto
Bruges til livsstilsbilleder, produktfoto, kunst,
Bruges meget på instagram i kvadratisk form

KENDETEGN:
Motivet er arrangeret på et fladt underlag
og fotograferet direkte fra oven
Billedet har meget lille dybdefornemmelse
Motivet består som regel af flere genstande med fællestræk

KOMPOSITION
Betragt dit arrangement som et lærred du maler på –
brug tid på at arrangere på forskellige måder og
tag flere billeder af de forskellige arrangementer

 Brug ting der ser godt ud oppefra
 Eksperimenter med genstandenes fællestræk
Fællestræk kan være farve (fx røde ting), art (legetøj, kapsler,)
Form (runde ting), størrelse… ,situation (fx det man har med på ferie eller bruger i skolen)

 Bryd fællestrækkene for spænding, f.eks. en grøn
iblandt de røde ting , noget trekantet mellem de
rundeting,
eller en grov baggrund til nogen lette ting, noget småt
imellem det de store ting

 Prøv med forskellige baggrunde
Prøv med forskellige farver, textiler, græs, sand, asfalt,
gulvbrædder, tapet,
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 Genstandene kan arrangeres i stram orden i en gitterform,
eller ”i kontrolleret kaos”.. Vælt måske dit gitter med skæve
vinkler eller ved at lade en genstand være ved at falde ud
over kanten

 Tænk på at der også skal være luft i billedet
Tingene behøver ikke at være 100 % inde i billedet, og man
kan tænke i at betone det der hedder negativt rum som er
det der er udenom genstandene.
Måske kan du efterlade plads til noget tekst?

 Flat lay har som regel meget lille dybdefornemmelse, men man kan
eksperimentere med krøllet underlag,
eller at hæve nogle af genstandende en smule (ikke for meget så de andre ting
kommer ud af fokus)

LYS:
Sørg for at der er skygger i dit billede, skygge giver figurer form, men undgå foto i
direkte sollys, eller når der er hårde skygger ellers kan du bløde det hårde lys op med
et gardin eller lagen, eller kaste lys i skyggerne med hvide eller farvede skærme .

TEKNIK:
Jo større din flatl ay er jo højere op skal du for at fotografere det. Stå evt op på en stol eller bord.
Du skal helst være højere oppe end dit kamera så du kan se hvad du fotograferer.
Det er vigtigt dit kamera er helt vandret så du ikke får skæve liner i dit billede.
Placer centrum i søgeren over centrum i opstillingen
På mobiler kan man få kamera apps med vaterpas, f.eks. ”open cam” eller nogle fotostativer har også
vaterpas.
Du kan bruge kamerastativ med flat arm, eller en selfiestang, for at komme helt ind over motivet.
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