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Svenskt! : Ljuset. Formen, Landskapet. Ingalill Snitt, Marita Jonsson boken PDF Ingalill Snitt är en
egensinnig fotograf. Med sitt alldeles egna sätt att se och välja motiv har hon tillsammans med Marita

Jonsson rest i Sverige på jakt efter den svenska själen. Finns den i vår kärlek till naturen? I vår känsla för
form och design? I vår arkitektur? Svaret är inte entydigt, men bilderna talar om en längtan till oändliga
snötäckta vidder, slipade klippor i havet, avskalade fasader och rena enkla former hos brukstingen.

Ingalill
Snitts bilder fångar hur landskapets och årstidernas växlingar påverkar vår livsstil, Marita Jonssons texter
förklarar. All modern form och design har sina rötter i historien. Vi finner dem i Tanums hällristningar, i

medeltidskyrkor som Ulvöns, i de grånade storvulna Hälsingegårdarna, i de ombonade rokokoinredningarna
och i de strama gustavianska.

Ett stort avsnitt visar hur dessa rötter återspeglas i ultramoderna hem och
konstföremål av våra mest kända formgivare och arkitekter.

Det första kapitlet, Leva i Sverige, visar

årstidernas växlingar i generösa bildsvep. Avsnittet Fyra byggstenar, om sten, trä, vatten och ljus, ringar in de
ingredienser som tydligast påverkat arkitekturen och inredningen. I Historiska rötter tecknas bakgrunden till
vårt formspråk, och i Livsstil träder vi in i dagens arkitekters och designers hem. I det sista avsnittet visas i
närbild många av de vackraste bruksföremålen av idag.

Boken kommer både på svenska och engelska i maj

2007.
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