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Female beauty - min fotokunst Mathilde Grafström Hent PDF Forlaget skriver: Så kom bogen om Mathilde
Grafströms fotokunst, fyldt med hendes kendte billeder af naturligt nøgne kvinder, oftest taget midt i

naturen.  I bogen fortæller Mathilde åbenhjertigt om sit kunstnerliv. Hun fortæller om en svær start i det
Nordjyske, hvor forældrenes skilsmisse tidligt slog hende ud af kurs. Hun blev en af de unge, der ikke
trivedes, med et vildt liv, lidt småkriminalitet og et overdrevent alkoholforbrug. Hun flyttede siden til

København, og blev gift og fik barn, men ægteskabet var ikke lykkeligt. Han arbejde i en bank, og hun ville
være kunstner. De forskellige værdier blev til krise i ægteskabet og efter hun var blevet skilt turde hun
endelig række ud efter den gamle livsdrøm om at blive kunstner.   Og siden er det gået slag i slag for

Mathilde, med en række udstillinger, og på de seneste omtale ikke bare i danske medier, men også i mange
store, udenlandske. For Mathilde har noget på hjertet, som rækker langt ud over de danske grænser: Hun vil
sætte kvinden fri. Hun kæmper for at alle kvinder skal kende deres eget værd, også på det kropslige og
kærlighedsmæssige plan. Alle kvinder er smukke, og alle kvinder har værdi. Men for at skønheden skal
komme frem, må kvinden selv kunne se den. Og netop det er Mathildes mission: At vise verdens helt
almindelige kvinder, hvilken helt utrolig skønhed de besidder. Når de bare tør være sig selv!   I bogen

beskriver Mathilde de problemer, hun har haft med sit projekt "Female Beauty". Folk har hånet hendes kunst,
ødelagt billederne, kastet dem i havnen, gennemboret dem med knive, og skrevet graffiti på dem. Hendes
udstillinger er blevet censureret, og taget ned før tid af galleriejere, der er bukket under for publikums vrede
reaktioner. Også det at optræde i magasiner og på TV, som er en del af det at være end kendt kunstner, er

svært for Mathilde, der ind i mellem lider af voldsomme depressioner og ofte får anfald af social fobi.   Men
de største problemer har Mathilde dog med Frederiksberg Kommune, der ikke kan få hendes rolle som

kunstner til at passe ind i systemerne, og som igen og igen kommer med krav, der forekommer Mathilde helt
urimelige. Fx må hun ikke tage penge for sin kunst, så længe hun er på kontanthjælp, fordi det at blive
selvstændig kunstner er i konflikt med den plan, som kommunen har lagt for hende. I bogen giver hun

konkrete eksempler på hvordan hun - ligesom andre kunstnere - bliver behandlet i det kommunale system, og
det er nok værd at tænke over for politikere og alle andre, der sætter pris på kunsten, og gerne ser mere kunst
fra Mathildes og andre kunstneres hænder hængt op i Danmark.   Mathilde har skrevet en ærlig og modig
bog. Hun har et vigtigt projekt. Mere end 10 millioner mennesker i over 30 lande har set Mathildes billeder
og læst om hendes kamp for at sætte kvinders selvbillede frit. I bogen bringes billeder, der er mere vovede,

mere nøgne, og mere smukke end nogensinde før.    

Pressen skrev: "Mathilde Grafström is, in her own words, 'just an ordinary Girl from Jutland's countryside in
Denmark'. But beyond her modest and self-deprecating manner, Grafström turns out to be a scintillating

photographer of female Beauty." Erotic Review Magazine, 23. december 2015
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forældrenes skilsmisse tidligt slog hende ud af kurs. Hun blev en af
de unge, der ikke trivedes, med et vildt liv, lidt småkriminalitet og et
overdrevent alkoholforbrug. Hun flyttede siden til København, og

blev gift og fik barn, men ægteskabet var ikke lykkeligt. Han arbejde
i en bank, og hun ville være kunstner. De forskellige værdier blev til
krise i ægteskabet og efter hun var blevet skilt turde hun endelig

række ud efter den gamle livsdrøm om at blive kunstner.   Og siden
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over de danske grænser: Hun vil sætte kvinden fri. Hun kæmper for



at alle kvinder skal kende deres eget værd, også på det kropslige og
kærlighedsmæssige plan. Alle kvinder er smukke, og alle kvinder har
værdi. Men for at skønheden skal komme frem, må kvinden selv
kunne se den. Og netop det er Mathildes mission: At vise verdens
helt almindelige kvinder, hvilken helt utrolig skønhed de besidder.
Når de bare tør være sig selv!   I bogen beskriver Mathilde de

problemer, hun har haft med sit projekt "Female Beauty". Folk har
hånet hendes kunst, ødelagt billederne, kastet dem i havnen,

gennemboret dem med knive, og skrevet graffiti på dem. Hendes
udstillinger er blevet censureret, og taget ned før tid af galleriejere,
der er bukket under for publikums vrede reaktioner. Også det at

optræde i magasiner og på TV, som er en del af det at være end kendt
kunstner, er svært for Mathilde, der ind i mellem lider af voldsomme

depressioner og ofte får anfald af social fobi.   Men de største
problemer har Mathilde dog med Frederiksberg Kommune, der ikke
kan få hendes rolle som kunstner til at passe ind i systemerne, og
som igen og igen kommer med krav, der forekommer Mathilde helt
urimelige. Fx må hun ikke tage penge for sin kunst, så længe hun er
på kontanthjælp, fordi det at blive selvstændig kunstner er i konflikt
med den plan, som kommunen har lagt for hende. I bogen giver hun
konkrete eksempler på hvordan hun - ligesom andre kunstnere -
bliver behandlet i det kommunale system, og det er nok værd at

tænke over for politikere og alle andre, der sætter pris på kunsten, og
gerne ser mere kunst fra Mathildes og andre kunstneres hænder

hængt op i Danmark.   Mathilde har skrevet en ærlig og modig bog.
Hun har et vigtigt projekt. Mere end 10 millioner mennesker i over
30 lande har set Mathildes billeder og læst om hendes kamp for at
sætte kvinders selvbillede frit. I bogen bringes billeder, der er mere

vovede, mere nøgne, og mere smukke end nogensinde før.    

Pressen skrev: "Mathilde Grafström is, in her own words, 'just an
ordinary Girl from Jutland's countryside in Denmark'. But beyond
her modest and self-deprecating manner, Grafström turns out to be a

scintillating photographer of female Beauty." Erotic Review
Magazine, 23. december 2015
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