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Like a horse Sophie Mörner, Lisen Bratt Fredricson boken PDF Denna fotobok innehåller bilder av ett 20-tal
fotografer med hästen och hästmänniskor som gemensamt motiv. Här samsas de kraftfulla tävlingshästarna
med lurviga ponnyer. Cowboys med galopp-publik. De karaktäristiska svenska hästtjejerna med amerikansk
slum och gängkultur. Här finns bilder som är vackra, provocerande och häpnadsväckande.  Like a Horse ges
ut samtidigt som Fotografiska öppnar en omfattande utställning med samma namn. Urvalet till både bok och
utställning är gjorda av Sophie Mörner. Hennes ambition är att ge en vidare bild av hästvärlden och lyfta
frågor om hästens roll idag. ”Kulturen kring ridsport och hästintresse blir ofta förtalad. Hur detta är kopplat
till att det är en företeelse som förknippas med flickor och kvinnor, tycker jag är intressant. Jag ser gärna

denna utställning som en reflektion kring västvärldens fördomar om den ”priviligierade tjejsporten” som jag
anser är en förminskande och snäv bild utav hur hästen lever och används idag. I större delen av världen är

den fortfarande nödvändig som transport och arbetshäst. Jag hoppas på att urvalet av bilder kan lyfta
perspektivet och skifta blicken mot ett bredare sammanhang”, säger Sophie Mörner.Texterna i boken är

skrivna av Sophie Mörner och ryttarprofilen Lisen Bratt Fredricson. Om bokens skapare: Sophie Mörner är
fotograf, gallerist, publicist och en hängiven ryttare. Hon driver ett galleri i New York och var även den som
startade det numera kultförklarade fotomagasinet Capricious Magazine. Sophie Mörner har länge intresserat
sig för relationen mellan hästar och tjejer. Ett område hon utforskat både i sitt eget och andra fotografers

arbete.  Lisen Bratt Fredricson är en av Sveriges främsta ryttarprofiler. Under många år tävlade hon på absolut
toppnivå tillsammans med det svenska hopplandslaget. Hon driver gården Grevlunda tillsammans med sin

man, OS-tvåan Peder Fredricson, och är även flitigt anlitad som expertkommentator.  

 

Denna fotobok innehåller bilder av ett 20-tal fotografer med hästen
och hästmänniskor som gemensamt motiv. Här samsas de kraftfulla
tävlingshästarna med lurviga ponnyer. Cowboys med galopp-publik.
De karaktäristiska svenska hästtjejerna med amerikansk slum och
gängkultur. Här finns bilder som är vackra, provocerande och

häpnadsväckande.  Like a Horse ges ut samtidigt som Fotografiska
öppnar en omfattande utställning med samma namn. Urvalet till både
bok och utställning är gjorda av Sophie Mörner. Hennes ambition är
att ge en vidare bild av hästvärlden och lyfta frågor om hästens roll
idag. ”Kulturen kring ridsport och hästintresse blir ofta förtalad. Hur

detta är kopplat till att det är en företeelse som förknippas med
flickor och kvinnor, tycker jag är intressant. Jag ser gärna denna
utställning som en reflektion kring västvärldens fördomar om den
”priviligierade tjejsporten” som jag anser är en förminskande och
snäv bild utav hur hästen lever och används idag. I större delen av
världen är den fortfarande nödvändig som transport och arbetshäst.
Jag hoppas på att urvalet av bilder kan lyfta perspektivet och skifta
blicken mot ett bredare sammanhang”, säger Sophie Mörner.Texterna
i boken är skrivna av Sophie Mörner och ryttarprofilen Lisen Bratt
Fredricson. Om bokens skapare: Sophie Mörner är fotograf, gallerist,
publicist och en hängiven ryttare. Hon driver ett galleri i New York

och var även den som startade det numera kultförklarade
fotomagasinet Capricious Magazine. Sophie Mörner har länge

intresserat sig för relationen mellan hästar och tjejer. Ett område hon
utforskat både i sitt eget och andra fotografers arbete.  Lisen Bratt
Fredricson är en av Sveriges främsta ryttarprofiler. Under många år

tävlade hon på absolut toppnivå tillsammans med det svenska



hopplandslaget. Hon driver gården Grevlunda tillsammans med sin
man, OS-tvåan Peder Fredricson, och är även flitigt anlitad som

expertkommentator.  
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