
16 BO BEDRE   Guldnummer  2012  .  Af Cxxxxx  .  Foto Txxxxx 17Guldnummer  2012   BO BEDRE

PRÆMISSER
ARKITEKTUR PÅ NATURENS

MED UDGANGSPUNKT I VAND OG DEN 
BJERGTAGENDE NATUR PÅ DEN 
AUSTRALSKE Ø HAMILTON ISLAND,  
HAR DEN ITALIENSKE ARKITEKT RENATO 
D’ETTORRE SKABT ET PRIVAT TROPISK  
GEMMESTED TIL ET AMERIKANSK PAR. 

Huset set fra vejen. Den røde 
bevoksning på taget og den smukke 
beton får Solis, som huset hedder, 
til at blende sammen med den 
bjergtagende natur. Til højre 
ses husets to skyggefulde 
parkeringspladser.
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 DRØMMEJOB  
var det første ord, der gik gennem hovedet på den italienske 

arkitekt Renato D’ Ettorre, da han blev stillet opgaven i udsigt. 

  Udgangspunktet var egentlig bare, at ejeren ønskede sig et 

hus med tre soveværelser, hvilket umiddelbart kunne lyde  

kedeligt, hvis ikke ligefrem forstadsagtigt. Men når man efter-

følgende kaster et blik på dette tropiske gemmested beliggen-

de på den idylliske, australske paradisø Hamilton Island, er  

drømmejob nok tættere på sandheden.

Renato D’ Ettorre havde tilmed muligheden for at udnytte det 

element, der inspirerer ham mest: vand. Fascinationen for vand 

begyndte allerede, da han som barn voksede op i den  

italienske by Abruzzo.

– Dengang legede vi på landet, og jeg blev altid tiltrukket af floderne, kløfterne og bjergkilderne - af  

deres lyd og bevægelse. Vand har altid været brugt som et arkitektonisk element gennem historien. Det 

er en vigtig arkitektur-ressource, fordi det blødgør de elementer, der omgiver det, fortæller han og næv-

ner også sin lidenskab for islamisk arkitektur, hvor vand spiller en afgørende rolle i bygningerne.

Solis’ amerikanske ejer kendte allerede de huse, som Renato D’ Ettorre har stået for på Hamilton Island, 

og vidste med det samme, at han havde fundet den rette arkitekt til opgaven. D’ Ettorre’s udgangspunkt i 

alle opgaver er, at enhver byggegrund rummer sin egen unikke karakter. Derfor startede han med at foto-

grafere hver en klippe på grunden, hvilket tog mange timer.

– Du har alle disse smukke klipper, og jeg ville gerne finde ud af, om jeg kunne tilpasse huset, så jeg ikke 

behøvede at fjerne flere end absolut nødvendigt - jeg ville have huset til at passe til stedet og ikke om-

vendt, fortæller han.

Ejeren ville gerne have et vedligeholdelsesfrit hus, så D’Ettorre måtte begrænse brugen af fx træ. Og så 

har Hamilton Island strenge farverestriktioner, hvilket betyder, at huse fx ikke må være hvide, men skal 

passe harmonisk ind i omgivelserne.

De endte med at blive enige om at bygge huset i beton, som passer godt ind i omgivelserne og naturen.

– Ved at bruge beton fik vi et hus, der farvemæssigt blender ind. Farverne er bløde med mange  

nuancer, hvilket giver et meget mere naturligt look end de fleste andre materialer.

Det var desuden vigtigt, at huset er interessant at kigge på fra alle vinkler, og at det ikke afslører sig selv 

ved første øjekast. 

– Når man kigger på det, skal det ikke være tydeligt, hvad der er front og bag, fortæller arkitekten, der 

har omgivet huset med små vandhuller, kølige pools, vandhaver, små vandfald.

Huset selv er en sammenbundet serie af rum designet til at imødekomme de behov, der opstår under 

tropiske himmelstrøg. Der er rum til underholdning og madlavning, mens andre er mere intime og afslap-

pede, hvor man kan være i skygge for solen og få en pause til eftertænksomhed. 

Når det gælder klipperne, så er huset i sandhed bygget omkring dem, og de mange store glasruder står  

i smuk kontrast til det rå beton. 

Der er brugt travertinsten i hele boligen - ikke bare fordi de fungerer godt sammen med betonen, men 

også fordi de har en praktisk afkølende funktion i den tropiske hede. 

– Solis er designet så det både skaber underholdning og en følelse af afslappethed. Det er et hus,  

som kan udtrykke det humør, du er i lige nu uanset, hvordan det er, og sådan skal et hus også være,  

fortæller Renato D’ Ettorre.

Den øverste terrasse tilbyder en 
fantastisk udsigt til de omkringliggende 
små øer. Terrassen er omgivet af en 
vandhave. På etagen nedenunder ses 
BBQ-bordet og et af husets sofamiljøer.
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Huset er et studie i smukke arkitekturdetaljer  
– her trappen, der forbinder de forskellige 
etager og en af de stemningsfulde vandhaver.
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1. Udsigten fra køkkenøen er rystende smuk. Elementerne er skjult, når de ikke bruges. Her har ejeren lukket op til komfuret. 2. Køkkenet ligger halvt ude og halvt 
inde. Bag køkkenøen er der udsigt til en rustik mur i natursten. Spisebordet er designet til huset af arkitekten Renato D’Ettorre. Hola-stolene er designet af Hannes 
Wettstein for italienske Cassina. 3. I forlængelse af køkkenområdet ligger den overdækkede terrasse, hvor en grøn termokande designet af danske Erik 
Magnussen for Stelton lyser op foran møblementet fra Gandia Blasco. 4. Opholdsrummet ligger klods opad poolen. Møbler og tæppe er fra Paola Lenti. 5. Udsigt 
til huset, med soveværelset på første sal og køkkenområdet nederst. 6. Et eksempel på husets store rum, der er delt op i funktioner ved  
hjælp af farver, møbler og tæpper.

Husets primære opholdssted mellem 
køkken og pool. Orange Shell-pu!, gråt 
Island-sofabord, Sahara-tæppet og de store 
Landscape-hynder er alle fra Paola Lenti. 
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1. Udsigtsterrassen er et af ejernes yndlingssteder. Her kan man slappe af og nyde udsigten over havet og øen. Lipstick-stole og bord fra Gandia Blasco. 
2. Trappen, der leder ned til poolen på første sal. En gennemsigtig passage skaber sammenhæng mellem to arkitektoniske elementer i huset. 3. Platform 
ved husets anden pool, der ligger nedenfor huset. 4. Forældresoveværelset med en seng fra italienske Alias, tæppe og sengetæppe fra Paola Lenti. 
På kommoden ses blandt andet en Provence-skål, designet af Per Lütken i 1955 for danske Holmegaard.

Udsigt fra en af husets terrasser. Her kan 
man se, hvordan den store pool snor sig omkring 
husets hjørne og omkranser opholdsrummene.   
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Afslapning i den øverste pool, hvor naturen og arkitekturen smelter sammen. Her 
kan man få sig en kølende dukkert på varme dage og uforstyrret nyde omgivelserne.
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