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I sitt senaste projekt har Mikael Olsson ägnat sig åt att utforska arvet efter Bruno Mathsson, 
en av den svenska modernismens ledande formgivare. Frösakull är ett hus som Mathsson 
både ritade och levde i. Periodvis har Mikael Olsson haft möjlighet att själv bo i huset, han har
intagit och interagerat med det som finns kvar av huset. 

Södrakull är ett annat hus som Mathsson både ritat och levt i. Här har Olssons 
tillvägagångssätt varit omvänt, han har befunnit sig på husets utsida och smygtittat in med 
hjälp av sin kamera. Södrakull lämnades åt sitt öde och föll i vanvård när Mathsson dog. När 
Olsson besökte fastigheten låg den fortfarande orörd, som om ägaren bara rest på sig och 
lämnat sitt hem. Frösakull såldes senare, tillsammans med hela bohaget, medan Södrakull 
har restaurerats och omvandlats till något annat än Mathssons ursprungsidé, till något glättigt 
och artificiellt.

I arbetet Södrakull Frösakull har Mikael Olsson frambringat en fenomenologisk interaktion 
mellan närvaro och frånvaro, inre mening och yttre gestaltning, där han vänder ut och in på 
själva föreställningen om det mänskliga betraktandet. Bilderna visar resultatet av Olssons 
noggranna disposition av de befintliga materialen i husen, en intensiv dialog framträder 
mellan bild och plats. Därav är Södrakull Frösakull inte en serie dokumentär-fotografier, utan 
en subjektiv redogörelse av Mathssons offentliga och privata kvarlåtenskap.  

I projektet ingår en imponerande monografi, formgiven av Daniel Carlsten och Jonas Jansson
från Acne Art Department tillsammans med Mikael Olsson, utgiven av Steidl Verlag. I boken 
ingår texter av Beatriz Colomina, Hans Irrek and Helena Mattsson.>

Mikael Olsson, född i Lerum, Sverige, 1969, studerat vid Högskolan för Fotografi vid 
Göteborgs Universitet, 1993-96, Brooks Institute of Photography, Santa Barbara, CA, USA, 
1995 och Historia och Teori vid avdelningen för Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola i 
Göteborg, 2001-02. Delar av serien Södrakull Frösakull  visades på Hasselblad Center i 
Göteborg 2009. Detta är Mikael Olssons andra utställning på Galerie Nordenhake.    


