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Vil du også fotograferes?

Rikke Hyldeborg, 28 år og
gravid i 38. uge.

En times fotosession hos fotograf
Charlotte Trippetti koster 1.295
kroner. Desuden betaler du 299
kroner pr. billede, du vælger at købe,
inklusive billedbehandling. Hvis
du vil fotograferes i weekenden,
koster det 500 kroner ekstra, og bor
du uden for københavnsområdet,
betaler du fotografens transport.
Se mere på Kunstfotograf.dk
og Trippetti.dk

Et minde om din smukke mave
Har du overvejet at
få foreviget din flotte, struttende mave
hos en prof? Vi fulgte højgravide Rikke,
da hun smed kludene i fotostudiet.
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n ting er at lade barnets far
knipse en fotoserie af mavens
vokseværk. Men retter han
på dit hår? Beder dig om at
skyde venstre skulder frem og
se forelsket på maven? Og får
han opvasken i baggrunden
med?
En fotografs billede af din gravide krop er
noget andet end din elskedes nok så velmente
amatørforsøg.
Rikke Hylleborg, 28 år, venter sit første barn
og har besluttet at lade sig fotografere i uge 38.
Hun møder spændt og forpustet op med tre sæt
undertøj, og der er ikke meget indledende snak;
fotografen har allerede en idé om Rikkes type
fra deres telefonsamtale og de billeder, hun har
sendt.
“De fleste vil gerne have, at jeg kommer med
ideer. Nogle har selv ideer, og så taler vi mulighederne igennem og aftaler rammerne på forhånd. Stedet kan være en gammel cementfabrik,
en bøgeskov eller loftet her,” forklarer fotograf
Charlotte Trippetti.

Kvindelig og attraktiv

“Jeg føler mig rigtig kvindelig og har det fint
med at vise, at jeg kan være attraktiv, selv om jeg
er gravid og har taget 20 kilo på,” siger Rikke.
Smukke billeder kan være med til at styrke
selvtilliden, mener fotografen.
“Det kan virke grænseoverskridende, men
ofte handler det om at komme i gang. At turde
er en sejr. Bagefter kommer billederne, hvor du
pludselig ser dig selv i et godt lys fra den rigtige
vinkel og tænker ‘Gud, ser jeg så godt ud?!’,” forklarer Charlotte Trippetti.
Efter en time er de rigtige skud i hus, og Rikke vælger, hvilke billeder hun vil købe.
“Jeg synes, jeg ser smuk ud på billederne. Jeg
skal sikkert kun være gravid et par gange, og
det går så hurtigt. Det er dejligt med et smukt
minde.” ❊

Det skal du vide

• Du skal sende et foto på forhånd,
så fotografen kan vurdere din type.
• I aftaler location og stil på forhånd.
• Du skal medbringe cirka tre sæt
undertøj, som sidder godt på dig.
• På selve dagen skal du komme i
behageligt tøj, som ikke efterlader mærker på huden.
• Du har cirka en time til at vælge,
hvilke billeder du vil købe. Vælg
mellem s/h, farve og 50 procent
farve.
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“Lidt sved på panden kan jeg da godt få, helt nøgen sammen med et fremmed menneske,” siger
gravide Rikke.
Men det er hurtigt overstået. Lidt pudder
på og så i gang. Charlotte dirigerer sin model
til at tage armen frem, lægge hovedet på skrå,
strække hals, smile, ikke smile, rette på håret og
så videre.
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