
OM KUNSTEN AT SE OG ELSKE 
SIG SELV  – PÅ EGNE PRÆMISSER 

International fotograf hylder den sensuelle kvindekrop 
i flot fotobog. 

I fotobogen EMBODY udforsker fotograf og forfatter Lone 
Mørch lyset og skyggerne i kvinders kroppe og i deres sind 
og psyke. Bogen afslører kærligt og med kunstnerisk nerve 
og poesi, hvordan kvinder i vor tid må kæmpe for at opdage 
og få adgang til deres egne kroppe på egne præmisser. 
 
Embody er "at være et udtryk for eller give konkret, kropslig 
eller visuel form til en idé, kvalitet eller følelse; at 
legemliggøre, personificere og blive et eksempel på." 
 
EMBODY præsenterer 14 års fortroligt og intimt fotografisk 
arbejde med kvinder og giver et sjældent blik ind i deres private rum og tanker. Amerikanske og danske 
kvinder i alle aldre har fundet vej til Lone’s fristed og klædt sig af for kameraet for at udforske skønheden, 
sensualitetens og erotikkens forskellige udtryk i sig selv.  
 
Arbejdet har afstedkommet en tryg og autentisk selvrepræsentation, som kvinderne er stolte af og deler 
med deres nærmeste. ”Kvinderne har konfronteret og undersøgt deres skam og usikkerhed over deres 
nøgne kroppe, og gennem processen har de opdaget sig selv på ny, og fundet både modet og friheden 
til at se sig selv og blive set,” fortæller Lone.  

I en kommercialiseret verden, der objektgør kroppen og promoverer stereotype kropsidealer, 
viser EMBODY kvinder, når de føler sig akavede og generte, slipper angsten og lader masker falde. Vi 
hører om arene på kroppe og sjæle, om selvkærligheden, og om lysten i ældre kvindekroppe. Enhver 
kvinde vil genkende sig selv i bogen, hvor alle typer, former og aldre er portrætteret med lige 
dele følsomhed og uforfærdet ærlighed. 

”Jeg ser en voksende trang til at bryde med snærende kropsidealer. Et behov for at vriste sig fri af det 
maskuline bliks fremmedgørende greb, at generobre kvindekroppen og dermed ansvaret i eget liv. 
Bogen understøtter kvindernes behov for at lære at elske sig selv og være naturlige og seksuelle væsner i 
vores egen ret, på egen feminine præmisser,” siger Lone. Gennem bogen reflekterer hun over de store og 
små følelsesstorme som hun er vidne til gennem sit kamera, mens kvinder grædende og leende bevæger 
sig gennem sine mange forsvar for at finde hjem i egen krop.  

De sidste 150 år er kvinden mest blevet set og fotograferet gennem den mandlige optik. I denne bog ser 
kvinder på sig selv. Den viser hvad der sker – de blikke og motiver der opstår – når kvinder vælger at lade 
sig fotografere, af en kvinde, og selv bestemmer, hvad de vil vise, hvordan de vil ses.   

EMBODY er en klog, smuk og solidarisk hyldest til den feminine essens i alle kvinder.   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Flere events på vej… 
 
Vi håber du vil overveje bogen til 
anmeldelser, interviews og bogtillæg. 
Henvendelser rettes til:  

lone@lonemorch.com  
tel. +45 5031 7105 

Connect: 
lonemorch.com 
fb @mslonemorch 
insta @lone_morch    

Om Lone Mørch  
Lone Mørch er en prisbelønnet forfatter, fotograf og foredragsholder 
med fokus på kunst, krop, identitet, kultur og menneskets rejse, især 
den kvindelige. Hun har det sidste 30 år rejst, levet, arbejdet og elsket 
i Asien, Europa og USA. Hun er kvinden bag Lolo’s Boudoir og har 
hjulpet godt 1000 kvinder med at finde healing, transformation og 
eventyr gennem sit fotografi. Hendes selv-biografi “Seeing Red: A 
Woman’s Quest for Truth, Power and the Sacred” handler om hendes 
egen dans med magt, forførelse og frihed. Hendes billeder og essays 
har været publiceret i både danske og amerikanske blade, aviser og 
antologier, fx. InStyle, Cosmopolitan, People’s, SF Chronicle, 
Huffington Post, Light Journal, Femina, Q, B.T., Kiwi, Nova, Søndag mv. 
Hun deler sin tid mellem Danmark og San Francicsco.

Tidlige Anmeldelser  

Embody trækker gardinet tilbage og viser os kvinder, som 
på egne præmisser, reflekterer over deres nøgenhed og 
skønhed, lys og skygger.  Den handler om kvinders frihed, men 
også fotografens ekstraordinære vision, der giver kvinder 
mulighed for at vise sig som de har lyst til. Slør efter slør, kvinde 
efter kvinde, foto efter foto, side efter side afslører Embody en 
helende vision for en såret verden – et galleri af kvinder som 
bliver trygge nok til at føle sig hjemme i egen krop. 
- Phil Cousineau, forfatter og film instruktør 

I Lone Morchs banebrydende bog Embody inviterer hun os ind i 
hver fotosession for at se gennem sit blik som indeholder en 
Europæisk æstetik og intens søgen efter kvindens komplekse 
sandhed. Lone skaber en naturlighed hos hver kvinde hun 
fotograferer, så trangen til at være perfekt løsner sit greb. Men 
hun går dybere endnu, for nænsomt at dykke under det kulturelle 
og personlige lag så de store forventninger og frygten løfter sig, 
og kvinderne finder frihed. Denne bog udforder os til at gå ud 
over vores egne forhåbninger om det perfekte, stille 
spørgsmålstegn ved vore egne myter, og se os selv i et nyt lys. 
Det er sjældent man bliver transfomeret af at læse en bog - men 
det gør Embody.  
– Erin Byrne, rejseskribent, forfatter, screen writer  

Sikken et skønt projekt. Stærke billeder der viser kvinde-kroppen 
på en måde vi sjældent ser og efterlader os med mange følelser.  
Når skammen over det normale ved kroppen er borte, så er den 
smuk, og så får den endelig mulighed for at  sanse og blive 
sanset. Wow. –Camilla Stockmann, journalist Politiken 

Hvilken fuldstændig fantastisk bog du har lavet. Jeg er blæst 
bagover at både billeder og tekster. - Diane Bach, DR bøger
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