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Stilren design
i Silver Lake
Arkitekten Christopher Payne bor och verkar i sin favoritdel av Los Angeles, anrika
Silver Lake, som ligger granne med Griffith Park och LA Observatory. Huset är
byggt i olika plan för att maximalt utnyttja det snäva utrymmet på en brant
triangulär hörntomt med oslagbar utsikt över berg och lummiga dalar.
Text Anna Jönsson Connell Foto Annika Lundvall

N

är Christopher ”Chris” Payne först kom
till Los Angeles hösten 1991 var det för att
stanna några år och sedan flytta vidare.
Istället har han byggt och bott i flera hus,
skaffat familj och hund och startat ett eget framgångsrikt
bolag. Det är i södra Kalifornien som Chris bäst kan skapa
den sorts arkitektur han älskar.
Från kullen mitt emot liknar huset i Silver Lake en fluga

– en sådan man knyter runt halsen. Det vilar på en piedestal och taket sluttar uppåt och utåt. Tanken är att det
på så sätt ska se mindre kompakt och massivt ut, för det
ligger på en dubbeltomt och är ovanligt långt jämfört med
omgivningen. Grunden är vinklad in mot bergssidan och
när den nattetid är upplyst underifrån tycks byggnaden
sväva över marken. Ett band av vegetation skapar en tydlig gräns mellan tomtens olika nivåer. Rakt i linje med
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pool och jacuzzi ligger arkitektkontoret skuggat av exotiska barrträd typiska för området. Ibland ser man hökar
landa bland trädkronorna.
Huset är 30 meter långt, sex meter brett och byggt i form

av en hockeyklubba med klubbans vinklar i linje med
g atans kurva. Det är 325 kvadratmeter stort, studion på
55 kvadrat och altaner och balkonger har sammanlagt 70
kvadratmeter ytterst välplanerad och utnyttjad yta. På
entréplanet saknas korridorer, här finns bara öppna ytor
i följd. Den mer privata övervåningen består däremot av
två separata sovrumsavdelningar förenade genom en luftig och soldränkt hall, som även fungerar som bibliotek.
Det finns knappt några räta vinklar och innertak och väggar för tankarna till origami. Projektet avslutades 2007
och Chris flyttade in i huset med hustrun Lisa och barnen
Max och Zoe samma höst.

I linje med pool och jacuzzi ligger Chris luftiga och ljusa
arkitektkontor skuggat av exotiska barrträd typiska
för området . Huset ligger lägre än gatan och en trappa
leder ner till huvudentrén i glas, med dubbel höjd för
ökad effekt. Fasadens milda ton smälter in i grönskan
och skira träd skapar en diskret ridå mot insyn utan
att avskärma huset från omgivningen. Rosmarinbuskar hänger över en gjuten betongmur med samma
brädinpränt som husets centrala grundpelare och öppna
spisen i vardagsrummet. De italienska, räfflade kakelplattorna längs poolens framkant och trappsteg hindrar
att man halkar på de våta ytorna. Poolens botten är
gråmålad för en rikare blå effekt.
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Modern arkitektur kan vara väldig kall och hård. Manipulationen av
rymd och material och vad man upplever när man är där är vad som räknas. Eftersom huset är långsmalt upplever man det lite som en novell vars
handling utvecklas när man går från rum till rum.
– De flesta arkitekter idag fokuserar på material och glömmer bort
rymden, vilket är det som arkitektur handlar om, inte ytmaterial och fasader, säger Chris som växte upp i Connecticut och tog arkitektexamen
på Syracuse University.
Han om någon borde veta; på 1980-talet, när Los Angeles arkitekter
var bland de internationellt ledande, arbetade Chris för Thom Mayne,
grundaren av Morphosis och legendariske Frank Ghery. Båda med gurustatus vad det gäller kreativitet, lek med form, rymd och proportioner i
oförglömliga byggnader världen över.
Ända sen Neutra och Schindler slog sig ner i stan för snart ett sekel sedan

Övre hallen sammanbinder sovrumsavdelningarna och fungerar samtidigt som bibliotek
med vid utsikt över nejden. Fåtöljen hittade
Chis på en garage sale för länge sedan.

har den flytande gränsen mellan ute och inne varit i fokus inom lokal arkitektur. Detta med hjälp av glasväggar som skjuts undan och uteplatser
och atrium som omgärdar och delar upp rum i luftiga och ljusa hem.
Chris har nu haft egen arkitektfirma, FIN Architechture, i tretton års
tid och hunnit med en hel del projekt. Från början hade han drömmar om
att bli konstnär, men föräldrarna övertalade honom att läsa till arkitekt,
vilket han aldrig har ångrat.
Många hus har blivit gröna och det är nog som Henry Ford sa om
T-Forden: ”Ni kan få den i vilken färg som helst, bara det är svart.”
– Jag har svårt att sluta designa gröna byggnader. Schindler ritade ett
par gröna hus, så det är kanske till hans ära som det blivit så. Men de
smälter också så bra in i det lummiga landskapet.

”Eftersom huset är långsmalt upplever man
det lite som en novell vars handling utvecklas när man går från rum till rum.”
Vanligtvis är golv av trä och innertak en hård, slät yta. Chris gjorde
tvärtom och placerade den hårda, kalla ytan under fötterna och varm,
mjuk träpanel uppe i taket. Husets golv är av handgjuten cement blandat
med terrazzo med gröna inslag som reflekterar fasaden. Fragment av italiensk, brun marmor har samma ton som träpanelen i amerikanskt körsbärsträ. Även krossat, grönt buteljglas ligger inkapslat i epoxymaterialet.
Skårorna i betonggolven skapar lutande rektanglar; både inomhus, på terasser, runt polen och inne i studion, eftersom Chris avskyr raka fyrkanter.
Innertaket är format som en inverterad pyramid och som lägst i husets

Husets kök har en enastående utsikt över berg
och dalar. Vanligtvis är golv av trä och innertak
en hård, slät yta. Chris gjorde tvärtom och
placerade den hårda, kalla ytan under fötterna
och varm, mjuk träpanel uppe i taket.
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I köket går tak, skåpluckor och vägg i amerikanskt körsbärsträ. Bakom
de stora luckorna över bänken gömmer sig en TV och bakom de mindre
luckorna nertill förvaras alla köksmaskiner. Bänkytan är av miljövänlig
och ytterst tålig caesarstone. Kokplattor är Gaggenau och ståldiskhoar
från Blanco med kranar från Grohe.

mitt, där huvudentrén är placerad. Det ger känslan av ett komprimerat
utrymme, samma effekt som i Frank Lloyd Wrights byggnader. Rymden
vidgas mot utsikten och åt sidorna; mot köket i ena änden och vardagsrummet i den andra, där takhöjden är som högst. Där taket tar slut är
träpanelen vikt nedåt och fortsätter längs väggen i olika origamiliknande
mönster. Det är varken tak eller vägg, utan blir till en helhet utan märkbar gräns. Så taket är som ett levande väsen som byter gestalt när man
rör sig genom byggnaden.
– Eftersom man kan se taket på båda våningsplanen genom fönster
från gatan nedanför kallar jag dem husets femte elevation. Detta är speciellt påtagligt på kvällen när alla lampor lyser upp ytorna, säger Chris.
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mk Sofforna är Pierre Paulins
design Pumpkin från 1971, skapade
för Claude och George Pompidous
privata salonger i Elyséepalatset när
Pompidou var president. Ryamattan
Dreadlocks från Ligne Roset Los
Angeles speglar grönskan utanför,
liksom det krackelerade glasbordet
Crash från samma firma.
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Artemides bordslampa Nesso från
1967, design Giancarlo Mattioli.

”Husets golv är av handgjuten cement blandat med terrazzo
med gröna inslag som reflekterar fasaden.”
Köket har inga överskåp för det är det värsta Chris vet.

Istället förvaras porslin, matvaror och annat i ett rymligt
skafferi runt hörnet mot trappan. Kök är ofta så sofistikerat inredda att man hellre umgås där än i mer formella
matsalar. Därför ska det vara en öppen design med rena
ytor, anser Chris. I entréhallen svänger träväggen uppåt
och blir till trappräcke med inslag av vertikala gluggar som
är upplysta bakifrån nattetid.
Speciellt i vardagsrummet ser man de olika materialen
och formerna sammanstråla. Det var en utmaning att skapa harmoni mellan väggens alla ytor och den utskjutande
eldstaden. Chris som växte upp på 1970-talet har alltid
velat ha en gillestuga i källaren och det är kanske därför
vardagsrummet ligger nedanför en trappa. Han drömmer
nu om att en dag bygga in möblerna i golvet.
Istället för öppna uteplatser hade man kunnat bygga
fler rum, men bra arkitektur handlar inte om maximal
boyta, utan om hur ytan används. Det var viktigt att kun-
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na gå direkt från matrum och kök till uteplatsen för måltider och umgänge.
Folk har en tendens att vilja avskärma sig från gatan och

grannarna med murar, staket eller häckar. Mitt emot
huset ligger en ödetomt med björnbär och andra vilda
växter. Chris och Lisa, som inte är så privata av sig, valde
att plantera skira Palo Verde-träd som skydd mot insyn.
Kvällstid kan man kika in genom fasadens fönster och få
en glimt av den varmbruna träpanelen i de skulpterade
taken på båda planen.
En av de bästa komplimanger Chris någonsin fått var
från en kund som gör skulpturer till Hollywoodfilmer och
som äger en grön studio som Chris ritat. När han först
kom genom dörren sa han:
− Vet du vad? Det här påminner mig om en lyxjakt.
Kommer du från en seglarfamilj?
Det gör inte Chris, men blev såklart smickrad över frågan. z
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