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Bjarke Ingels Arkitekt Erik Steffensen Hent PDF Forlaget skriver: Den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels
er en ener på sit felt. Han er midt i livet (f.1974) og har markeret sig som en af de førende kreative kræfter på
den internationale arkitekturscene. Det kunstneriske overskud og energien synes at være i et konstant flow.

Hvor får han det fra? 

Reservoir er en personlig billedbog der giver et enestående kig bag facaden hos et menneske der gennemgår
kvantespring i sin udvikling både fagligt og menneskeligt. I Bjarke Ingels' fotografier, der er taget ”på rejsen”

mod stjernestatus forstår vi hvad hans øjne ser, som ingen andre synes at se. 

Bogen er skabt i samarbejde med hans nære ven og rejsekammerat, billedkunstneren og forfatteren Erik
Steffensen, der fortæller om Bjarke Ingels og hans nære og fjerne verden. Erik Steffensen udgav i 2017 den

store biografi om Per Kirkeby – ”At trække en streg”. 
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