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“We willen vooral meedoen voor de fun en om een mooie foto te 
hebben die onze vriendschap vastlegt. Hopelijk kunnen we binnen 
30 jaar met een glimlach terugkijken naar het resultaat.” 

 

Het is tegenwoordig praktisch onmogelijk om een tijdschrift te vinden 
zonder pagina's met sexy foto's van mooie mensen. De manier waarop 
seks en erotiek worden afgebeeld is echter de laatste jaren wel 
veranderd. Een goed voorbeeld van een klassiek model is Marilyn 
Monroe. Tegenwoordig zien we meer creatieve en fraaie beelden waarbij 
meer nadruk ligt op de prachtig vormen van het menselijke lichaam. 
Niet zelden valt men voor deze soort foto's ook weer terug op artistieke 
zwart-witfotografie. 

De onderliggende boodschap is natuurlijk nog steeds dezelfde, maar de 
foto's zijn over het algemeen smaakvoller en creatiever. En dat zijn nou 
precies de belangrijkste voorwaarden voor succes bij de 
naaktfotografie. Het is vrij eenvoudig om snel en eenvoudig foto's te 
maken van een model dat zich volledig bloot geeft voor de camera. 
Vaak zijn die foto's echter meer seks of erotiek dan kunst. Op de 
bovenste plank van een tijdschriftenwinkel kunt u diverse boekjes met 
dit soort foto's vinden. 

Een mooie naaktfoto maken zonder alles te laten zien of 
aanstootgevend te zijn, is een grote uitdaging en vergt een grote 
creativiteit van zowel de fotograaf als het model. Vanaf het begin van 
de fotografie heeft het naakt fotografen geïnspireerd en uitgedaagd. Het 
menselijke lichaam is erg mooi en sensueel, met zachte rondingen, 
schaduwrijke holtes en zachte structuur. Wanneer het goed wordt 
gefotografeerd kan het een grote esthetische schoonheid weergeven.  

● Bij topless fotografie worden er opnames van het model met 
ontbloot bovenlichaam gemaakt, waarbij de ontblote borsten zichtbaar 
op de foto komen.   

● Bij functioneel naakt spreken we over een vorm van naaktfotografie 
die ons vanuit de reclame wereld gewoon overspoelt. Bijvoorbeeld 
badproducten en cosmetica maken hier veel gebruik van. U kunt 
hierbij denken aan een naakte dame die onder de douche staat om 
badschuim aan te prijzen of een bijna naakte dame die een 
haarshampoo aanprijst. Functioneel naakt kan wel degelijk erg sexy 
zijn en het heeft zeker tot doel onze aandacht te trekken.    



● Bij bedekt naakt worden er opnames van het lichaam gemaakt dat 
bekleed is met (evt. iets doorzichtige) kleding, of waarbij borsten en 
schaamstreek door een andere bedekking dan de gebruikelijke kleding 
niet op de foto zichtbaar zijn. Voor een mooie sexy foto hoeft het hele 
lichaam niet zichtbaar te zijn. Een foto kan bijzonder mooi zijn en veel 
aantrekkingskracht hebben wanneer juist maar een beperkt deel 
zichtbaar is. Een foto van een dame met een mooie bh waarbij de 
tepels net (of net niet) zichtbaar zijn kan veel spannender zijn dan de 
foto van de blote borsten zelf.  

● Bij artistiek naakt kunnen het opnames van het geheel naakte 
lichaam betreffen, maar ook opnames waarop het model gedeeltelijk 
ontkleed staat afgebeeld. Het gaat in beide gevallen meer om de 
artistieke waarde van de lichaamsvormen dan om het model zelf. Het 
gaat derhalve om een vorm van fotografie waarbij een (veelal volledig) 
naakt model op artistieke wijze gefotografeerd wordt. 

 

Voor verder contact : registreer je via http:/www.guyroelandt.be 

 

 

 


