Facts
Navn: Malene
Alder: 30 år
Privat: Single
Job: Kontoransat
By: København

livsstil

”Jeg havde
brug for at se
mig selv i et
nyt lys.”

“Jeg fik taget billlederne på et tidspunkt, hvor jeg havde brug for at se
mig selv i et nyt lys – og jeg fik dem lavet udelukkende for min egen skyld.
På billederne har jeg glimt i øjet og
udstråler ro. De hænger i min lejlighed, og jeg er meget stolt af dem.
Det var en rigtig god oplevelse at få
dem taget, og jeg tror, det er vigtigt
at gøre sådan noget for sig selv.

Vis dine
smukkeste sider
Af KIRSTINE NYSTRØM - Foto: CHARLOTTE TRIPETTI

Se, hvordan 3 skønne, almindelige kvinder har fornyet sig
selv ved at få taget
lækre og erotiske
boudoirfotos, der har
styrket deres selvværd og selvtillid.
www. mag.dk
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”Hele oplevelsen har
givet mig et kick til
selvtilliden”
Facts
Navn: Pia
Alder: 47 år
Privat: Gift og har to børn
Job: Læge

”Min mand har altid været glad for at give
mig undertøj i gave og vil selv gerne tage billeder af mig i det, men det er aldrig blevet til
noget. Så til hans 50-års fødselsdag valgte
jeg at give ham et boudoirfoto af mig, hvilket
han blev rigtig glad for. Det var en sjov og
grænseoverskridende oplevelse, men jeg var
overrasket over, hvor hårdt det var. Jeg fik
faktisk hold i nakken!”
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”Jeg var tryg,
fordi billederne
er smukke og
æstetiske
og slet ikke
pornografiske.”

Facts
Navn: Charlotte Trippetti
Alder: 43 år
Privat: Gift og har et barn
Job: Fotograf
By: Klagshamn, Sverige
Web: www.kunstfotograf.dk og
www.trippetti.dk

”Jeg elsker at få et udtryk
frem i mine billeder”

Facts
Navn: Mingo
Alder: 31 år
Privat: Gift
Job: Projektkoordinator
By: København
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”Jeg troede, jeg ville være ret
nervøs for at skulle stå foran
kameraet, men det var faktisk
overraskende let, og Charlotte
fik mig til at føle mig tryg. Billederne var en morgengave til
min mand, fordi han interesserer sig meget for fotografi. Han
blev rigtig glad for dem – og ret
overrasket, tror jeg.”

Fotografen Charlotte Trippetti er kvinden bag disse
sensuelle boudoirfotos. Efter 10 år i San Francisco
kom hun hjem til Danmark og vidste, at det var mennesker, hun ville fotografere.
”På fotografskolen fik jeg at vide, at jeg var rigtig
god til at fotografere kroppen. Jeg er god til at lægge
flot lys og få det rette udtryk frem i dem, jeg fotograferer. Jeg forstår at forskønne mennesker og deres
krop igennem mine billeder,” fortæller Charlotte, som
startede med at tage billeder af sin veninde i undertøj. Billederne af veninden blev rigtigt gode, og siden
har Charlotte fotograferet mange forskellige kvinder.
”Jeg har fotograferet kræftpatienter, der havde
brug for at styrke deres selvværd og selvtillid under
sygdommen. Andre kvinder kommer for at dokumentere deres krop, inden den forfalder, eller for at
få taget et billede til deres mand i valentinesgave,
morgengave eller fødselsdagsgave.”
Samtidig tror Charlotte, at det også er for at
forny sig selv igennem den proces, det er at få taget erotiske billeder.
”Det giver kvinderne styrke og selvtillid at få taget boudoirbilleder. Mange af dem siger, at de føler
sig helt høje efter oplevelsen og har sunget hele
vejen hjem i bilen. Jeg synes, det er superfedt, at
jeg ved at tage disse billeder kan gøre et andet
menneske så glad.”
De fleste af de kvinder, der får taget billeder
hos Charlotte, er ret nervøse og synes, det er en
grænseoverskridende oplevelse, men Charlotte
formår at guide dem igennem hele seancen og
dermed få dem til at slappe af og koncentrere sig
om at få billederne taget.
”Det er vigtigt for mig at udtrykke noget med
de billeder, jeg tager, og at få sjælen frem i kvinderne. Jeg giver meget af mig selv, når jeg fotograferer. Alle kvinder er forskellige, så det er vigtigt at få deres personlige udtryk frem i deres
billeder ved at fremhæve deres styrker.”
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