
08.03 – 16.03.2018 THE FEMALE BEAUTY PROJECT | Mathilde Grafström

On International Women’s Day 2018, we present Danish photographer Mathilde Grafström’s 
controversial photography series, THE FEMALE BEAUTY PROJECT has been credited for 
creating a huge debate in the Scandinavian countries and across Europe. The project, which 
shows naked women of different nationalities in their natural surroundings, transforms the 
female nude from object of desire to active subject.

In 2016, a story broke in the international media about the  female Danish photographer’s 
first exhibition. An estimated 54 million people worldwide have been confronted with 
the radical and important message of The Female Beauty Project: to eradicate inequality, 
women must first fully accept and embrace their own bodies. The leading conservative 
newspaper Berlingske Tidende had Mathilde on the front page, naked, in support of her art 
and message at the International Women’s Day 2016.

Join us this year in celebrating feminine empowerment!

34 Andriyivskyy Uzviz, Kyiv, UKRAINE 04 070 
+38 044 279 0759   -   +38 050 370 6039 
 www.t-gaw.com   -   myro@t-gaw.com

Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

To eradicate inequality, women must first 
fully accept and embrace their own bodies.



8-го березня, на честь Міжнародного жіночого дня 2018, ми представляємо 
ПРОЕКТ «ЖІНОЧА КРАСА», полемічну фотосерію датської художниці 
Матільде Графстрьом. Серія складається з оголених портретів жінок різних 
національностей на природі. У проекта просте, але важливе послання: щоб 
здобути рівні права, жінки мають спершу прийняти і полюбити власне тіло. 

У 2016 році, новина про першу виставку датської фотохудожниці 
облетіла міжнародні медіа. Приблизно 54 мільйони людей 
у всьому світі ознайомились зі змістом радикального
фото-проекту. Головна консервативна газета Данії «Berlingske Tidende» підтримала
проект, надрукувавши 8 березня 2016 року на шпальтах оголену фото самої
Матільди. Приєднуйтесь до святкування рівних прав та можливостей у 
Triptych: Global Arts Workshop!

08.03 – 16.03.2018 ПРОЕКТ «ЖІНОЧА КРАСА» | Матільде Графстрьом

Андріївський узвіз, 34, м. Kиїв, УКРАЇНА 04 070 
+38 044 279 0759   -   +38 050 370 6039 
 www.t-gaw.com   -   myro@t-gaw.com

Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. 
Вхід вільний.

ЩОБ ЗДОБУТИ РІВНІ ПРАВА, ЖІНКИ МАЮТЬ СПЕРШУ
ПРИЙНЯТИ І ПОЛЮБИТИ ВЛАСНЕ ТІЛО.


