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Entreen har det monumentale udtryk, som er kendetegnende for den
georgianske byggestil, men Simone Suss har tilføjet helt nye raffinementer, der leder
tankerne tilbage på 1990’erne, hvor stærke farver og organiske, humoristiske former
vandt indpas i indretningen. Stumtjeneren er fra Magis, og bag den hænger værker
af Charlie Billingham. Skænken er speciallavet til huset. Simone Suss har brugt lang
tid på at finde de perfekte marmorfliser til hallen, og marmor er i det hele taget en
vigtig feature gennem hele indretningen.
Modsatte side: Simone Suss foran porcelænskunst af chilenske Livia Marin.

Sjældent er så
mange stilarter
forenet som i denne
pragtvilla i London.
Og sjældent er
fusionen lykkedes
SÅ godt.
Et georgiansk
skrummel blev
gennemrenoveret og
fyldt med
moderne kunst og
geniale ideer
– og resultatet?
En helt unik stil,
vi har valgt at kalde
… 2020.
Tekst og styling: Nathalie Veil
Foto: Birgitta Wolfgang Drejer/
Sisters Agency
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Møblementet i spisestuen er specialdesignet til familien og findes kun i dette
stilfulde sæt. Læg mærke til den lækre, mørkegrå tone, som går igen fra gardiner til stole.
Loftslamperne er fra italienske Terzani. På bordet står en porcelænsvase af verdensnavnet
Jeff Koons, den pink og sorte skulptur i vindueskarmen er af Jonathan Trayte.
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et kig ind i spisestuen, som tydeligt viser Simone Suss’ talent for farvekoordination.
Gråt og pink er i højsædet her, og der vakles ikke – væggene er kridhvide, så hvert et
møbel og kunstværk træder tydeligt frem. Vintage-sofabordet af Yves Klein er fra de vilde
60’ere og dertil en smuk Chesterfield-inspireret sofa fra George Smith i grå velour.
Modsatte side: Det runde værk over den antikke marmorkamin er af kinesiske
Chen Ke, og dukken af japanske Takashi Murakami.
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Et herreværelse af den helt
eksklusive slags. Her er nedgang til
egen vinkælder og billedkunst
af Wang Gingsong. Kufferterne i
entreen er i sig selv kunstværker,
herover et billede af Chris Simpson.
Modsatte side: The Campana
Brothers står bag den særegne stol
fra Edra. Kunstværk af Annie Lapin.
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gulvet i køkkenet er en tro kopi af et i Saatchi Gallery, brede Douglasfyrretræs-planker fra Dinesen, og derfor var det også oplagt at gøre rummet til
et lille galleri i sig selv. Lampen med brasilianske dukker er designet for Venini af
Campana-brødrene, og porcelænsplatterne på væggen er skabt af chilenske
Livia Marin. Saarinens klassiske marmorbord fra Knoll står flot til Eames-stolene
fra Vitra. Det er klassikere samlet i et designeventyr af de store.
Modsatte side: Øverst den elegante hall med skakternet marmorgulv, som
fører ud i køkkenet. Nederst eksempler på contemperary art, håndplukket af
husets ejere. Tjek www.franks-suss.com, og få mere at vide om kunsten i villaen.

Huset var det grimmeste på vejen … Ordene
er ejerens egne, og hun ved, hvad hun taler om. Simone
Suss er indretningsarkitekt af den eksklusive slags, som
evner at kombinere helt nye trends med klassiske traditioner. Da hun og familien første gang trådte over dørtærsklen til dette hus, var de alt andet end begejstrede.
Det var slidt ned og trængte til en overhaling af de virkeligt store.
Villaen ligger i det velhavende område Hampstead
Heath nord for London. Her er grønt, idyllisk og velafbalanceret – og dette kun få kilometer fra metropolens
kogende centrum. Den arkitektoniske genre er georgiansk, en stil fra slutningen af 1700-tallet, som efterfulgte
rokokoen og var inspireret af oldtidens stramme, monumentale bygninger. I Danmark svarer det fx til de nyklassicistiske villaer på Strandvejen nord for København.
Simone Suss bor i det 550 m 2 store hus med sin mand
Rob og deres tre børn. Her er tre etager og en velfungerende kælderetage med direkte udgang til haven. Parret
købte villaen i 2007, men flyttede først ind i 2011 efter en
meget besværlig renovering. Bl.a. blev de bremset af
finanskrisen, som gik ud over især byggebranchen.
– Huset skulle istandsættes fra top til tå. Det var det
grimmeste på vejen, men endte som det smukkeste.
Inden da skulle vi igennem utallige tilladelser fra myndighederne. Vi er dybt taknemmelige for resultatet i dag,
fortæller Simone Suss.
På dørskiltet står “Suss Studio”, og indendørs bevæger man sig igennem et privat kunstgalleri. Parret samler
på billed- og møbelkunst og ejer en samling, der har sit
helt eget celebre udtryk. Det eksklusive Saatchi Gallery i
London er et af de foretrukne gallerier, og fx Jeff Koons
er blandt de store kunstnernavne repræsenteret i herskabsvillaen. Samtidig er stedet et levende udstillingssted, som Rob Suss og en ven har etableret for at støtte
ung, fremadstormende kunst. De skifter jævnligt værkerne ud og prøver nye måder at bruge kunst i indretningen.
Selve rammerne, vægge og gulve, er holdt i hvidt, træ
og marmor, som tilsammen giver den perfekte baggrund
for samtidskunst og møbler. Et originalt og gennemtænkt
miks af stilperioder, der viser fremtidens indretning – lad
os kalde det 2020. En tid, hvor man bor i sit eget kunstneriske udtryk og lever sig selv ud i de mindste detaljer.
Intet er tilfældigt, hvert et element er håndplukket.
– Jeg så nok mere end 100 marmorblokke, før jeg
fandt de perfekte linjer og tegninger til mine gulve og
badeværelset, fortæller Simone Suss, der også var
meget kræsen i valget af træplanker til køkkengulvet.
Hun så et smukt gulv i Saatchi Gallery og fik en næsten
nøjagtig kopi af Douglas-fyrretræ til sit eget køkken.
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Den stærke grønne farve er ikke tilfældig. ”En dag havde min datter en T-shirt på i
netop den farve, og så vidste jeg med ét, hvad der skulle danne kontrast i køkkenet,”
fortæller Simone Suss. Kaktussen er et samlerobjekt fra 1972 designet af Guido Drocco
og Franco Mello. Bordene er af Eero Koivisto for Offect. Køkkenets grundelementer er fra
Gaggenau, men den grønne glasplade er skræddersyet til rummet.
Modsatte side: Flexform-sofaen og kunstværket af Kristian Ryokan ser ud, som om de
er skabt til hinanden. Det er naturligvis ikke tilfældet, men Simone og Rob Suss har brugt
meget tid på at afstemme og tilpasse hvert eneste møbel og kunstværk.
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Simone Suss har naturligvis et walk
in-closet fyldt med sko af de helt
kræsne mærker, fx Jimmy Choo og
Louboutin. Herover ses hun med sine
børn, Isabella, Charlie og Oliver.
(Tjek Suss på studiosuss.com)
børneværelset har en hel væg
tapetseret med tegninger. Sofaen
Capsule er fra Deadgood Studio.
modsatte side: Soveværelset er
inspireret af parrets bedste hoteloplevelser, og her er der kunstfri zone.
Der er luksus i hver en krog, fx er
sengetøjet af egyptisk bomuld fra
Ralph Lauren, og sengen med den
lækre gavl er fra Meridiani. På
sengebordet står en Chanel-taske.
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marmorfliserne her er noget af det ypperste, man kan finde inden
for dette materiale, og Simone Suss har brugt måneder på at finde de
rigtige sten. Sanitet fra Villeroy & Boch, badekar fra West One.
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