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DANIELLE SIGGERUD
Danielle Siggerud er arkitekt og indehaver af sin
egen virksomhed, Danielle Siggerud Architects, i
København. Sammen med sin kæreste bor hun i en
af de gamle magasinbygninger på Holmen. Huset,
der er på 366 kvadratmeter fordelt på tre plan, er
fra 1767 og har oprindeligt været brugt til flådens
takkelage.

“J E G E R T I LT R U K K E T A F
N AT U R L I G E M AT E R I A L E R ”
Arkitekt Danielle Siggeruds garderobe er som en Pandoras æske. På overfladen synes den ligetil,
men går man først på opdagelse, indeholder den skjult tv, hane med kogende vand, indbygget lys og
fronter, der kan skydes til side. Formsproget er enkelt, men den komplekse opbygning tog Danielle
flere uger at tegne, før hun kunne overdrage møbelsnedkeren tegningerne.

Danielles garderobe kan både fremstå som en enkel,
uniform væg, når lågerne er lukkede, eller som et
funktionelt møbel, der rummer samtlige aspekter
af hendes morgen- og aftenrutiner. Vasen i vinduet
er et arvestykke, og den grønne puf er designet af
Michael Verheyden.

Egetræ, carrera-marmor og
bruneret messing er gennemgående materialer i huset –
også i garderoben. Under
marmorpladen i midten gemmer
sig et tv, der kommer frem med
et klik på en remotekontrol,
og den integrerede Quookerhane sørger for kogende vand
døgnet rundt. Skålen og
kanden er skabt af Arne Bang,
og den runde lampe er fra
Apparatus Studio.

Danielle er som arkitekt specialiseret i
transformation af ældre bygninger og har
netop i istandsættelsen af huset arbejdet
med kontraster mellem nyt og gammelt,
som her, hvor de robuste, fritlagte bjælker
står i modsætning til skabets spinkle,
elegante fremtoning.

Garderobemøblet skaber i
sin opbygning et slags walk-incloset, hvor Danielle opbevarer
sit tøj og sko. Garderoben er
tegnet efter hendes egne specifikke behov, hvilket betyder,
at alt har sin faste plads.
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