PRESSMEDDELANDE
Fotografi Hilding Mickelsson
”Gräv där du står, tycks Hilding Mickelsson tänkt och med få undantag skildrar
hans arbeten den trakt han kände utan och innan: dess landskap, människor
och bebyggelse. ... Inte sällan är blickpunkten påfallande låg eller hög, som i
det fascinerande porträttet av den unga kvinnan som hänger hinkar på tork.
En bild som väcker associationer till tjugotalets radikala fotografi i den unga
Sovjetstaten. Men här finns också stunder av stillhet då luften är klar och ljuden
klingar som spröda klockor...”
Fotografen Hilding Mickelsson föddes i Hälsingland i början av 1900-talet. Sin första kamera
köpte han 1934 för 9 kronor och 75 öre. Som barn lärde han sig läsa naturen och följde fadern ut
för att smyga på tjäderspel. Han kom in i fotografins värld via konsten, genom Hermodskurser
i teckning och målning. Mot slutet av 40-talet började fotograferandet ta all plats, tidningen
Vi tillhörde dem som tidigt köpte hans bilder. Förutom fotograf och författare var Hilding
Mickelsson folkbildare. Från mitten av 50-talet reste han land och rike kring med sina bildvisningar och föredrag. Åtskilliga bygdegårdar, godtemplarhus och Folkets hus besökte han med
sin projektor och talade om bilder och om Hälsingland på sitt karaktäristiska Rengsjömål. Med
tiden blev hans arbete både erkänt och belönat. Han promoverades 1991 till hedersdoktor i
Uppsala, den främsta av hans många utmärkelser.
Hilding Mickelssons bokproduktion sträckte sig över flera decennier. Debuten i mitten av
50-talet hette I Hälsingland, sista volymen drygt fyrtio år senare var Hilding Mickelssons
Hälsingland i bild.
Just nu visar Hälsinglands Museum utställningen Världen från nära håll med bilder av bland
andra Hilding Mickelsson. Utställningen pågår till och med den 31 mars.
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För mer information, recensionsexemplar eller pressbilder kontakta Johanna Ekberg,
johanna.ekberg@arenabok.se eller 040-10 92 50.
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