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hem och studio. Fotografen Larry
Williams ville ha en ljus och öppen bostad
som samtidigt kunde fungera som studio.

Fotografens båthus
Kanadensiske Pat Hanson har ritat ett hem åt fotografen Larry Williams.
För Nya Rum har fotografen själv dokumenterat arkitektens verk. Det är
ett avskalat hus som ramar in den magnifika utsikten.
Text Hedvig Andersson Bild Larry Williams
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fotografens båthus

”vattnet breder ut sig i en
spegelblank Yta Medan det
karga landskapets klippor oCH
tallar reser sig kring entrÉn.”

noggranna materialval.
– Vi arbetade genomgående med
glas, trä och gräs. Mest nöjda är vi
med öppenheten vi skapat i
strukturen, säger arkitekten.
omslutande. Arkitekterna
liknar tillbyggnaden vid ett kuvert
som sluter sig kring de äldre delarna och
sammanlänkar dem med de nya

lJust och luftigt.
Loftet är ett kombinerat
sov- och badrum där endast
ﬂyttbara, frostade skivor ger
avskildhet mot omgivningen.
inbyggd fÖrvaring.
Arkitekten Pat Hanson har
ritat in all förvaring för att
låta interiören vara så ren
som möjligt.
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otografer har en förmåga att lägga fokus på
ljuset. Och när den kanadensiske fotografen
Larry Williams skulle bygga det perfekta huset,
på den perfekta platsen, var det just ljuset som
i första hand skulle tas tillvara. Bostaden, som är
placerad över ett båthus, är belägen vid natursköna
Stony Lake i Ontario i södra Kanada. Med glasfasad mot vattnet
i norr skapades förutsättningar för att fota i naturligt ljus som få
studior kan erbjuda. Den än spektakulära, än melankoliska och mot
naturen ödmjuka utsikten fick han på köpet.
Bostaden, som ska fungera som foto- och filmstudio, präglas
förutom av ett stort ljusinsläpp också av enkla, öppna ytor. Det
finns en tydlighet i materialvalen som är genomgående interiört
och exteriört. Den rektangulära glas- och metallkonstruktionen
står på en solid granitbas. Den och närheten till vattnet innebär
att huset både värms upp och kyls ner naturligt. De flyttbara
paneler som utgör fasaden innebär att också ventilationen till
stor del blir naturlig.
Interiören är medvetet avskalad och minimalistisk. Köksbänkar
såväl som alla badrummets ytor är vita. Det har samtidigt varit viktigt att få in så mycket förvaring och så många olika funktioner som

Arkitektens cv:

tillbyggnad. Under huset ﬁnns
båtplats och en lång träbrygga sträcker
sig ut i vattnet. Den kurvigt utformade
terrassen byggdes till 2010.

nAmn: pat hanson
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släpper in naturen. Kontrasten
mellan den strama interiören och det
karga landskapet är påtaglig.

minimalt fotavtryck.
Den rektangulära glas- och
metallkonstruktionen står på en
solid granitbas. Den och närheten
till vattnet innebär att huset både
värms upp och kyls ner naturligt.
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möjligt utan att kompromissa den strama framtoningen. Sovrummet
och badrummet är placerade på det smala loftet, utan någon vägg
som skiljer dem åt. Frostade, flyttbara skivor skapar viss avskildhet.
Det kombinerade sov- och badrummet med de frostade skivorna
blir en låda i lådan, en unik detalj som skapar kontraster och dynamik i den annars diskreta och transparenta fasaden. I taket radar
spotlights i form av små fotograflampor upp sig likt grå fåglar på
telefonledningar.
I norr breder vattnet ut sig i en spegelblank yta medan det karga
kanadensiska landskapets klippor och tallar reser sig kring entrén i
söder. Kontrasten mellan den strama interiören och det karga kustlandskapet utanför är påtaglig.
Huset byggdes 2007 och förra året lät Larry bygga till den kurviga
terrassdelen, också den i aluminium och glas. I anslutning ligger en
bad- och båtbrygga i ljust trä som i sina varma toner sträcker sig
långt ut i sjön. Boytan är på sammanlagt 167 kvadratmeter.

”Med glasfasad mot vattnet i norr skapades
förutsättningar för att fota i naturligt ljus
som få studior kan erbjuda.”
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