
Rene linjer, enkle materialer og et næsten svævende udtryk på trods af, at det er bygget på beton,
kendetegner det unikke hus på det sydlige Sicilien. Huset er tegnet af stjernearkitekten Maria Giuseppina 

Grasso Cannizzo, som med stor respekt for den omkringliggende natur har skabt et lille mesterværk
med masser af overraskende funktioner. 
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TERRASSE | Under gulvtæppet på terrassen gemmer sig 
de store jernskinner, som husets sideboks køres ind på 
ved lukning. De store skodder har en dobbeltfunktion – de 
kan både lukkes helt, hvorved de skaber en væg, eller 
åbnes for såvel udsigt som ventilation på terrassen. De to 
liggestole er fundet på et marked i omegnen.
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Husets grundplan er hævet tre meter over jorden for 
at sikre udsigten bedst muligt. Materialerne er et ra
tionelt udvalg af de mest elementære som træ, glas, 
beton og stål, ligesom grundplanet er holdt helt stramt 
uden overflødig plads og med udsigt til havet og na
turen fra alle primære rum. Men det, der slår benene 
væk under en, er, hvordan husets to selvstændige 
konstruktioner kan samles til et ved et enkelt tryk på 
en knap, hvorved den mindste boks med de to so
veværelser og det ene badeværelse glider ind i den 
store boks. En simpel mekanisme med stor funktion. 
På den måde kan huset i vinterhalvåret lukkes helt 
af og være uigennemtrængeligt for vind, vejr og ind
brudstyve. I sommerhalvåret, når huset bruges flittigt 
af Federica og lejende gæster, åbnes det helt op ved 
at lade de to bokse glide fra hinanden. Herved åben
bares den store luftige terrasse, der om sommeren 
er husets kerne. 
– Jeg bruger huset så meget, jeg kan, og holder me
get af at komme og se sæsonernes skiften, som er 
meget tydeligere på landet. Sæsonerne sætter også 
deres præg på husets facade, der blander sig smukt 
med farverne fra den omkringliggende natur. For nylig 
besluttede jeg, at jeg ville udleje det til gæster, for 
at andre kan få lov til at nyde den smukke, moderne 
arkitektur. Jeg føler, at Maria Giuseppina Grasso Can
nizzo har skabt et lille arkitektonisk mesterværk helt i 
tråd med den idé, jeg kom med. Huset er som støbt 
ind i det  sicilianske landskab, og grunden står stort set 
uændret under det svævende hus bygget på beton
bjælker. Det er meget nemt at bo her, og huset er 
blevet som et stort stykke legetøj. Som en magisk 
æske, fortæller Federica Cimatti. 

et sicilianske landskab er kendt for sin rå natur med 
barske klippeformationer, stejle skrænter, golde slet
ter og vilde kontraster, der gør øen til en fantastisk 
naturoplevelse. Her ligger bl.a. Europas største aktive 
vulkan, Etna, men øen er samtidig både frodig og grøn 
med utallige olivenlunde, mandeltræer og citrusplan
tager – som et lille paradis mellem Afrika og Europa. 
Noto i det sydøstlige hjørne af øen er en af Siciliens 
smukke barokbyer mellem havet og bjergene med 
en fantastisk omkringliggende natur, det fredede na
turreservat Vendicari og kuperede og stejle grunde. 
Netop naturen var det vigtigste parameter, da arkitek
ten Maria Giuseppina Grasso Cannizzo fik til opgave 
at bygge et sommerhus til forlagsredaktøren Federica 
Cimatti, der længe havde drømt om sit eget hus netop 
her. Området er kendt som det nye itsted for kreative, 
kunstnere, arkitekter og designere, som kommer rej
sende fra Milano og andre dele af Italien. 
Opgaven lød på, at naturen skulle stå så uberørt som 
muligt. Der skulle være tre værelser og et stort funktio
nelt multirum med udgang til en overdækket terrasse 
med udsigt til dalen og Middelhavet, så forbindelsen 
mellem huset og naturen ville synes umiddelbar. Og 
så skulle huset være sikkert, når det stod aflukket i 
vintermånederne, for alt kan ske på Sicilien.  

STUE I De store glaspartier giver både et fantastisk udsyn, 
og træer, marker og himmel bliver en del af oplevelsen, når 
man opholder sig i huset. Gulvene er støbt i resin, som er en 
blanding af cement og harpiks, og som har en kølende effekt. 
Interiøret er primært vintagedesign, som Federica har fundet 
på markeder og købt på eBay. Reolen String er de oprindelige 
fra Sverige designet i 60erne.

DETALJE | Kig gennem stuen og køkkenet, der ligger i åben 
forlængelse af hinanden. Overalt spejler naturen sig i vinduer 
eller falder som smukke skygger på gulv og vægge.

KØKKEN | Det blanke resingulv skaber en næsten tavle
agtig effekt i køkkenet, der er holdt helt enkelt med funk
tionelle løsninger i fokus. De fire spisebordsstole er desig
net af Egon Eiermann og produceret af Thonet i 50erne. 
De sorte 7erstole er af Arne Jacobsen, spisebordet har 
Federica fået lavet af jern med en gråmalet mdfbordplade, 
og over køkkenøen hænger en vintageglaslampe. Fra køk
kenet er der adgang til såvel sove som badeværelse.

HER BOR
Forlagsredaktør Federica Cimatti, der arbejder med bøger 
inden for kunst, design og arkitektur.

HUSET
Sommerhus på 96 kvadratmeter plus en stor overdækket 
terrasse på den italienske ø Sicilien. Huset er tegnet af 
den italienske arkitekt Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, 
som har vundet flere priser som fx RIBA Awards 2012, 
European Union Prize for Contemporary Architecture og 
Mies van der Rohe Award 2013. For nylig blev hun tildelt 
Gold Medal for Lifetime Achievement på Milano Trienna
len. For leje se www.la-melagrana.it
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OPHOLDSRUM | Vinduerne i stuen kan køres til side,
så terrassen bliver som en forlængelse af stuen. Det enkle 
interiør understreger den lette, luftige fornemmelse.
Lampen Tolomeo er fra Artemide, det lille bakkebord på 
hjul er svensk design fra 50erne. Sofaen og de to læne
stole er også vintage. 
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SOVEVÆRELSE | Udsigten er også dominerende fra 
sove værelset, der er placeret ved siden af køkkenet, og 
hvorfra der er udgang til den store terrasse. Sengen fra 
70erne består af to vintagesenge fra Ondaflex, som her
er samlet til én. Messinglampen er af Maurizio Navone
for RestartMilano. 

BADEVÆRELSE | Smukke, svenske vintagespejle gengiver 
naturens vilde sceneri i det helt enkle rum. Vasken er fra 
Duravit, og træstubben er fundet på stranden.  

DETALJE | Et kig fra køkkenet gennem stuen. Det blanke 
resingulv skaber en ensartet og sammenhængende for
nemmelse i huset.

UDENFOR | Huset er bygget på store forproducerede be
tonbjælker, der løfter det tre meter fra terrænet nedenfor. 
På den måde er naturen bevaret helt intakt, hvilket var et 
af Federicas store ønsker til arkitekten. Den vejrbidte træ
finersfacade giver med tiden huset et patineret udtryk, der 
gør, at det i endnu højere grad bliver en del af omgivelserne. 
En trappe fører op til den del af huset, der kan skydes ind på 
terassen, og som indeholder gæste og badeværelse. 
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TERRASSE | Husets eleverede placering på grunden gør, at 
man på terrassen er næsten på højde med trækronerne – og 
herfra har dalens bedste udsigt.

INDGANG | En gangbro giver adgang direkte til stuen.

DETALJE | Huset, når det er helt lukket, og ’kassen’ med 
værelser er kørt ind på plads. Sådan står huset det meste af 
vinteren – skærmet for vind og vejr, til sommeren igen tillader 
åbne skodder og vinduer.

UDENFOR | Huset består af to ‘bokse’, der kan samles til 
en, hvorved huset lukkes fuldstændig af. Hovedkonstrukti
onen er bygget på betonbjælker. Sidekonstruktionen i jern 
kan via en fjernbetjening og et skinnesystem på terrassen 
køres ind og lukke hele huset af. I sideboksen er der bad, 
toilet og to gæsteværelser. Gamle oliventræer og anden 
oprindelig vegetation gror overalt på grunden, og huset er 
bygget ud fra idéen om at bevare naturen så uberørt som 
muligt. De smukke, gamle stengærder og rester fra den 
oprindelige gårdsplads er også bevaret.
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