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Unsettled City M. H. Frøslev Hent PDF Forlaget skriver: Unsettled City er et viltert fotografisk essay om
tilværelsen i en hvileløs metropol. Fotograf M.H. Frøslev inviterer læseren med til et sted, hvor fortvivlelse
og kærlighed bor side om side, og hvor livet til tider kan være meget usikkert. Centralt står mødet med de

folk, som bor her, og som midt i de barske omgivelser stadig bare er mennesker, der forsøger at leve deres liv,
som de udfolder sig.

Bogen er en personlig skildring af et klaustrofobisk miljø med bybilledet som ramme, indfanget i byerne
Sankt Petersborg og Moskva over de sidste ni år. Igennem 95 kontrastede monokromer og støvede

farvebilleder udfolder bogen natten som motiv. Her møder vi bulldogs, slåskampe og øde gader men også
kærlige blikke, intime øjeblikke og udtonede bygninger, som står stille og venter på, at natten skal dø hen og

lyset komme tilbage.

Gennem urovækkende stemninger og rå følsomhed viser Unsettled City, hvordan mørkets folkefærd skiftevis
elsker og frygter både byen og hinanden. Her eksisterer ensomheden og længslen efter intimitet.

Med denne bog skildrer den danske fotograf M.H. Frøslev erfaringer som fremmedgørelse, ulighed og smerte
på lige fod med kærlighed, beundring og fascination.

"Jeg tror på fotografiet som en sindstilstand. Som fortæller leder jeg efter et sted, jeg kan forholde mig til og
som bevæger mig. Bogens fotografier er baseret på mit eget liv og mine egne relationer. Jeg fotograferer for at
lære at forstå min længsel, mit nærvær, min kærlighed og min frygt. I Sankt Petersborg og Moskva er jeg

blevet konfronteret med mig selv, og den konfrontation gav mig lysten til at skabe et fotografisk sindbillede
på metropolens hvileløse tilstand". - M.H. Frøslev

Bio:
Født 1988 i Rødovre. M.H. Frøslev studerede på den fotografiske billedkunstskole Fatamorgana i 2007 og
arbejdede i 2008 som fotografisk assistent for den danske Magnum-fotograf Jacob Aue Sobol. Han flyttede i

2010 til Moskva og senere til Sankt Petersborg, hvor han startede projektet Unsettled City.

M.H. Frøslevs stærke betagelse af fotografi førte ham til at udforske den tavse og jagende oplevelse af at gå
ud om natten i Sankt Petersborg og Moskva. Her udviklede han sit fotografiske billedsprog og sin personlige

relation til de russiske storbyer.

M. H. Frøslev bor og arbejder i Sankt Petersborg, Rusland.
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