
B O U D O I R  B Y  R E I L I

5 ASJA, MIS BUDUAARI PILDISTAMISEL
VALESTI VÕIB MINNA

www.reilifoto.eu



EESSÕNA

Hea lugeja

Olen siia pisikesse materjali koondanud kokku mõned teemad, mis
mängivad teinekord võtme rolli ühe hea buduaarifoto saamisel.
Pikaaegse professionaalse fotograafina olen nii enda kui teiste
kogemusest täheldanud, et need on punktid, mis ikka ja jälle esile
kerkivad ning lõpptulemusele oma jälje võivad jätta. Neid teemasid on
tegelikult veel ja kõike ei jõuagi siin lahata, kuid loodan anda Sulle
pisikese sissejuhatuse sellest, mis on ühe õnnestunud ja meeldejääva
sensuaalse fotosessiooni ning piltide eelduseks. Tulles minu juurde
pildistama võid olla kindel, et Sinuga neid ei juhtu, kuna räägime kõik
siinkirjutatu ning hulgaliselt teisigi detaile juba eelnevalt põhjalikult
läbi. Nii saame ka omavahel tuttavaks.
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Tervikpilt peitub detailides

PEA ALATI MEELES



1. Sa ei tee piisavalt eeltööd
Mis Sind kõnetab?

Kui oled jõudnud otsusele, et soovid endast sensuaalseid buduaari
pilte siis esmalt katsu mõtiskleda ja jõuda üldisele arusaamisele,
milliseid pilte Sa lõpptulemusena sooviksid. On need fantaasia
lavastused, kunstipärased (fine art) pildid, minimalistlikud stuudio
pildid, interjööris või õues pildistatud, stiliseeritud uhkes pitspesus või
hoopis kodused mõnusas kampsikus jne. Kui Sa päris täpselt ei tea siis
surfa ringi internetis - eriti hea selleks on Pinteresti keskkond. Vaata,
milline stiil Sind kõige rohkem kõnetab, sest buduaar ei tähenda ainult
pesus pilte. 

Miks on see oluline? Jättes eeltöö tegemata ja oma soovid lahti
mõtestamata võib ka lõpptulemus ja teine kord kogu kogemus lõpuks
pettumuse valmistada, sest sa ei saanud justkui seda, mida oleksid
tahtnud.

B O U D O I R  B Y  R E I L I  



Kui oled oma nägemusest tunnetuse kätte saanud siis järgmiseks vaata
erinevate buduaari pildistavate fotograafide portfoolioid - milline on nende
käekiri ja kas see, mida sa näed vastab sellele, mida soovid. Kui jah, siis on
olemas hea eeldus, et oled õige inimese leidnud. Kui ei, siis vaata pigem veel
ringi. Kui sa aga ei saa fotograafi portfooliost enda jaoks head ülevaadet ja
kahtled, saada talle päring ja palu võimalusel näidata mõnda privaatset
täispikka galeriid. Pea meeles, et fotograafi avalikku portfooliosse jõuavad
enamasti vaid kõige, kõige paremad kaadrid ning kuna tegemist on väga
isiklikku laadi fotodega siis tihti jääb palju ka avalikustamata.

Portfooliot vaadates pööra muu hulgas tähelepanu:
- millist tüüpi on olnud tema senised kliendid/modellid
- kas sulle meeldib nende piltide järeltöötlus

Kui oled oma valiku teinud palu fotograafilt konkreetset pakkumist. Kui miski
pakkumises ei ole veenev või tekitab küsimusi siis kindlasti uuri fotograafilt
lähemalt - olgu siis pildistamise protsessi või muu seonduva kohta.

2. Vale fotograafi valik



3. Ebaõnnestunud riiete valik
Kui oled paika saanud fotograafi ja stilistika mõtted, millised Sinu buduaari pildid
olema saavad siis mõtle ja mis veelgi olulisem, proovi peegli ees reaalselt oma
valitud riided, pesu ja aksessuaarid komplektina läbi. Vaata, kas need istuvad
seljas hästi (ei pigista, ei lotenda sealt, kus pole vaja jne) ja kas sa tunned ennast
neis seksikalt ja mänguliselt. Väike flirt endaga peegli ees ei tee kellelegi kurja.

Riiete valikul pööra tähelepanu muu hulgas ka sellele:
- pea meeles oma temaatikat ja proovi valikud sellest lähtuvalt teha (ammuta
inspiratsiooni nt Pinterestist)
- pesu puhul vaata, et see ei oleks nö ära kantud (tuhmunud, topiline, veninud
jne) ja eelista pigem täiesti uut komplekti - nii on endal ka põnevam
- jälgi, et nii ülemine kui alumine osa komplektist oleks samast sarjast 

Alusta ettevalmistusi kohe, kui oled fotograafiga kuupäeva paika saanud. Võib
juhtuda, et soovid midagi hoopis mõnest e-poest tellida ja see võib oodatust
kauem aega võtta või ebasobiva tulemuse anda nii, et pead lõpuks mõne muu
lahenduse leidma.
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Kui muudel pildistamistel pole see temaatika ehk nii "traagiline" siis buduaari
pildistamisel on see väga olulisel kohal. Jäta meelde, et kaamera silm näeb kõike ja
kuigi paljut saab hiljem Photoshopiga parandada ja kohendada siis paraku ei kehti
see reegel alati. Ühtlasi on see ka väga suur lisa töö (enamasti käsitöö ja
nokitsemine) ka Sinu fotograafile. Kasutades vahetult enne pildistamise päeva
isepruunistujaid, värvides kulme, lõigates uue soengu, värvides juukseid või tehes
muid iluprotseduure võib tulemus teinekord tulla ootamatu ja hakata Sind ennast
lõpuks piltidel häirima. Buduaari pildistamine ei ole kindlasti see koht, kus
katsetada uut. Proovi need tegevused teha vähemalt nädalake enne. Nii jõuad
vajadusel korrigeerida ja ka ise ära harjuda.

Väga olulisel kohal on sobiv jumestus ja soeng. Räägi oma fotograafiga see
kindlasti enne läbi - mida ta soovitab ja eelistab. Kui Sinu fotograaf teeb koostööd
professionaalsete jumestajatega siis võimaluse korral kasuta neid. 

4. Iluprotseduurid,
jumestus & soeng



5. Kinnisidee
Lase imedel juhtuda

Sul on mõttes mõni väga kindel poos ja veel kindlam idee ka endast
täpselt samasugune pilt saada - tead küll need stiilis "selili-ja-eriti-
nõgusa-seljaga". Väga äge! Räägi sellest soovist oma fotograafile, kuid
ole valmis, et Sinu keha puhul ei pruugi teatud poosid toimida päris nii
nagu oled seda teiste piltidelt näinud. Me oleme füüsiliselt lihtsalt kõik
nii erinevad. Kui olete fotograafiga katsetanud ja tulemus pole päris
see siis ära heitu - proovi midagi muud! Hea ja pädev fotograaf oskab
Sinu keha näha ja teab, kuidas juhendada ja panna Sind poosidesse,
mis just Sinu puhul toimivad ja on super hot! Ole avatud katsetama ja
lase imedel juhtuda.
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Fotograafist
Olen professionaalse fotograafina tegutsenud üle 6 aasta ning täna olen
pühendunud naiste portreede ja buduaari pildistamisele. Buduaari fotograafina
soovin Sulle pakkuda teadmist ja turvatunnet, et töötad koos inimesega, kes
kuulab, märkab ja hoolib. 

Minu nägemuses on buduaar midagi palju enamat, kui lihtsalt ilusad ja sätitud
pildid kaunis pesus. See on ennekõike emotsioon. Võimalus lasta need sügaval
peidus või tagasi hoitud tunded ilma häbita valla. Vahet ei ole, kas see toimub 
 kandes oma kõige kallimat brändi pesukollektsiooni, hullates seksikates
pidžaamapükstes või kandes vaid sukki ja kõrgeid kontsi. Oluline on, et
tunneksid ennast selles hästi ja enesekindlalt.

Buduaar on mõeldud kõikidele naistele sõltumata kehatüübist või vanusest. See
ei ole ainult modellide või noorte ja sihvakate mängumaa. Kõik on oodatud.

Kui Sul tekkis huvi ja mõte tulla pildistama võta minuga ühendust ja saame
kokku! 

Sinu Reili
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Kontakt & lisainfo
www.reilifoto.eu

Facebook: Boudoir by Reili
Instagram: reilifoto

e-post
info@reilifoto.eu


