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THE ATHERTON 
PAVILIONS

Hållbarhet och skönhet kan gå hand i hand. 
I Atherton i Kalifornien finns ett mycket bra 
exempel på det. HOOM har tittat närmare 

på två minimalistiska paviljonger som 
fyller oss med inspiration.

Text: LINA HOLM  Foto: ADAM ROUSE
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THE ATHERTON PAVILIONS

Terrassen skjuter ut över trädgårdens porlande damm.

Terrassen skjuter ut över trädgårdens porlande damm.
I den välutrustade kökspaviljongen 
finns bland annat en äkta pizzaugn.

”BÅDA HUSKROPPARNA 
VILAR PÅ BETONGGRUNDER 
SOM ÄR NÅGOT UPPHÖJDA, 
VILKET FÅR DET ATT SE UT 
SOM DE NÄSTAN SVÄVAR 
ÖVER MARKEN.” 

DEN FLERFALDIGT PRISBELÖNTE arkitekten Jonathan Feldman har haft en 
lite annorlunda karriär. Från början var planen nämligen inte alls att han 
skulle rita hus, det var istället filmvärlden som lockade. På 90-talet flyttade 
han till Kalifornien och jobbade med både Hollywoodproduktioner och 
reklamfilmer. Med tiden blev han alltmer intresserad av scenografi och 
kom så småningom att skola om sig till arkitekt.

MED SIG FRÅN FILMBRANSCHEN fick Jonathan Feldmanen känsla för rymd 
och rörelse, som definitivt är synlig i de hus som hans firma, Feldman 
Architecture, ritar. Inte minst i ett av deras senaste projekt, Atherton 
Pavilions i Kaliforniens berömda Silicon Valley. Där har de tagit sig an en 
växande familjs önskan om mer utrymme, på sitt eget unika sätt.
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THE ATHERTON PAVILIONS

Köket är designat för att tåla väder och vind.
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EFTER ETT LÅNGT OCH mödosamt letande efter sitt drömhem hade 
familjen nämligen insett att det nog inte existerade. Och att bygga helt nytt 
var inte heller ett alternativ som kändes hållbart för det miljömedvetna 
paret. Istället ville de komplettera sitt redan befintliga hus och Feldman 
Architectures lösning blev att uppföra två fristående paviljonger i familjens 
prunkande trädgård.

PAVILJONGERNA HAR små men viktiga skillnader i inredning och utförande, 
en anpassning efter deras olika funktioner. Den ena är en plats för träning 
och meditation och har skjutbara glasväggar. Den andra fungerar som 
utekök och matrum och är nästintill helt öppen på långsidorna. Båda 
huskropparna vilar på betonggrunder som är något upphöjda, vilket får 
det att se ut som de nästan svävar över marken. Den smått trolska skogen har ett magiskt ljust.

På håll ser paviljongerna nästan ut att sväva över marken.

THE ATHERTON PAVILIONS

Kökspaviljongen är nästan helt öppen på alla sidor.
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