
Filmare skapar årets bästa arkitekturkritik
Sveriges Arkitekters Kritikerpris delas ikväll ut till filmaren Jesper Wachtmeister. Med filmer som Microtopia och Kochuu – om
japansk arkitektur – öppnar han nya vägar för arkitekturkritiken, lyder juryns motivering.

– I sina filmverk intar Jesper Wachtmeister en konstnärlig position och väver samman samhällsutveckling med konst och arkitektur. Filmspråket
är elegant och övertygande, poetiskt och lättillgängligt, men samtidigt med plats för det komplexa och de hårda frågorna om ekonomi, ekologi
och politik, säger juryns ordförande, arkitekt Örjan Wikforss. 

Jesper Wachtmeister är regissör, producent och multimediakonstnär utbildad vid California Institute of the Arts, vars filmer och
multimediainstallationer representeras av internationella distributörer och turnerar konstmuseer och filmfestivaler runt om i världen. Hans filmer
och multimediakonst ingår också i konst-, kultur- och arkitekturutbildningar på mer än 50 universitet över hela världen. 

Jesper grundade Solaris Filmproduktion 2003. Pågående projekt är The Art of Disappearing, en dokumentär som produceras med stöd från
Svenska Filminstitutet och handlar om människor som frivilligt försvinner från sina hem.

Ur juryns motivering: ”I en tid då samhällsdebatten likväl som delar av kulturdebatten präglas av hårda tonfall och polarisering är ett
konstnärligt anslag efterlängtat för att låta stora frågor om vår livsmiljö (globala kriser, politiska och ekologiska) djupna och vidgas.

Bildberättande blir en allt större del i vår kultur. En intressant tanke är då om också kritiken kan bli mer bildburen. Arkitektur är ett eget språk.
Arkitekturkritiken har hittills varit textbaserad och arkitekturfotot är närmast en egen konstart. Filmen tillför rörelsen, ljudet, atmosfärerna och
den mänskliga berättarrösten i intervjuer och samtal. I Wachtmeisters filmer ges inspirerande exempel på allt detta.”

Jesper Wachtmeister mottar priset den 28 november på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala på Cirkus i Stockholm. Kritikerpriset har delats ut
sedan 1986, främst till journalister och författare. Jesper Wachtmeister är den andra filmaren som mottar priset efter Fredrik Gertten (1999).



sedan 1986, främst till journalister och författare. Jesper Wachtmeister är den andra filmaren som mottar priset efter Fredrik Gertten (1999).
Juryn består av tre arkitekter och två skribenter.

Porträttfotot av Jesper Wachtmeister får användas i redaktionella sammanhang. Fotografens namn ska anges. Vill du intervjua Jesper
Wachtmeister, kontakta honom på tel 070-747 23 53 eller via mejl jesper@solarisfilm.se 

Har du frågor kring priset, kontakta Sveriges Arkitekters presschef Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mejl elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.
Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en
grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.


