Stjernestøv
Se de nytænkende portrætter af seje Qvinder
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Sif Meincke (billede tv.) er en af Danmarks dygtigste og mest anvendte fotografer, og hendes billeder er alt fra mad
og møbler til potrætter af kendisser såvel som privat fotos. Sif udkommer med bogen Stjernestøv, som er anderledes og
nytænkende portrætbilleder af danske kendte.
Vi har været heldige at låne et par af billederne til et Q-galleri. Blandt kendisserne i
bogen er så forskellige mennesker som skuespiller Jimmy Jørgensen, forfatter Ib Mikael og
modellen Oliver Bjerrehus. Også sangerinden Szhirley og Søs Fenger optræder i bogen, og i
den forbindelse udtaler Søs Fenger:
”At blive fotograferet er meget personligt for mig. Jeg er både genert og selvkritisk – og
meget bevidst om, hvad jeg ønsker af slutresultat – så jeg er ikke umiddelbart let at åbne.
Det lykkedes virkelig godt for Sif og derfor har det været specielt at møde hende. Sif er god
til at give mig selvtillid, mens vi arbejder. Har jeg paraderne oppe, lægger hun dem ned og
så gir hun mig lov at fylde som meget, som jeg nu tør. På den måde har jeg så meget tillid
til Sif, at jeg omvendt også prøver at gøre, hvad hun siger, uden at lade min generte natur
spænde ben for ideerne. Jeg tror, at det er vigtigt, at man siger ja og ser, hvad det bringer
med sig og jeg håber og tror, at jeg en dag igen for fornøjelsen."
Sif forklarer selv om sin arbejdsgang:
"Det jeg kigger efter, når jeg fotograferer, er stemninger, følelser, den unikke personlige
historie, det umiddelbare, det nærværende, alt hvad der ikke kan kategoriseres som rigtigt
eller forkert. Jeg tænder på en åben fortolkning af øjeblikket, som kan virke fuldstændig
magisk og uden tvivl er min drivkraft og inspiration. Jeg tænder også på det enkle som et
stærkt element i kompositionen. Jeg kigger, søger og finder altid noget, der giver det
endelige resultat det ”Sif Meincke”-præg, som jeg ønsker."
I 2009 vandt Sif Meincke Bording Prisen for en række portrætbilleder af stomipatienter.
Hendes kunde i den forbindelse var Samvirke, valgt Sif, fordi de ”ikke havde behov for en
hurtig eftermiddgareportage, men en opgave, der krævede indlevelse og tålmodighed fra ide
til færdigt resultat.” Dommerpanelet gav prisen til Sif med begrundelse: ”at billederne følelsesmæssigt tager fat i os og taler
til hjertet."
Hemmeligheden bag Sif's succes beskriver hun selv således:
"Jeg tror, at jeg har den blanding af talent og tæft, som gør forskellen – for mine
kunder, for dem jeg fotograferer og ikke mindst for min egen selvtilfredshed. Det skal
ikke være nogen hemmelighed."

