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”Ren arkitektur är som kristall”, skriver Giò Ponti i inledningen till Åke E:son
Lindmans fotobok. ”Arkitekturen har en början och ett slut. Arkitekturen står. Det
här är ett fotografiskt samlande av ikonarkitektur från hela världen.” Så sammanfattas den praktfulla Pure Architecture som har blivit nominerad till Svenska Fotobokspriset 2010. Vinnaren annonseras på Bok & Bibliotek den 23 september!
Med en ovanlig förmåga har Åke E:son Lindman under två decennier avbildat pyramider och
palats, fabriker och bostadshus och andra byggnader från skilda tidsperioder och platser. Han
samarbetar inte sällan med arkitekterna men det finns också bilder tillkomna helt på eget initiativ. Fotografierna publiceras i ledande internationella arkitekturtidskrifter och i böcker av olika
slag. Nu har ett rikt urval av hans produktion sammanställts i boken Pure Architecture. Här
finns många av historiens och samtidens centrala byggnader återgivna och materialet är ordnat
kronologiskt utifrån byggnadsverkens tillkomst, vilket skänker en känsla av såväl förnyelse och
återkomster i en närmast cyklisk rörelse. Arkitekturen är ett språk med ett eget böjningsmönster och spannet mellan den första och sista skapelsen är drygt 5 000 år.
Styrkan i Åke E:son Lindmans arbeten ligger i att de lyfter fram byggnadernas särart och
samtidigt är fotografier med ett eget uttryck. Inför varje uppdrag inväntar han ljusförhållande
som framkallar volymer och ytskikt, men han väljer också vinklar och utsnitt som skapar bilder
med en egen inre struktur. I en bestämd mening konstruerar han fotografierna och de äger i sig
själva ett påfallande arkitektoniskt drag.
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