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Sig Bergamin, Paulo Jacobsen, Marina Abramovié Acessórios para deixar Por Nietsche, Eduardo 
David Bastos e Carlos Motta exibe seu coté rural seu décor mais quente Oliveira e Sophia Galvão 
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CAIXA DE MADEIRA 
Anma, vista 
do conjunto 
arquitetonim. 
A esquerdaa detalhe 
dasdrviwrias 
quetzforçam as 
c a r a ~ c o s  dos 
apagas into7los e 
definem dou seara 
distintos no layout. 
Abaixo, afochada 
devldrogarantea 
vim para a 
natureza do entorno. 
Na oziti-apágina, 
regisho do 1iv»ig 
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CASAS I CASA NA COLINA 

,Jes, o depósito e a sauna esta" 
dos nos anexos ligados transversalmente ao 
corpo dorsai da morada. O anexo da sauna 
está diretamente ligado à sala de estar, na 
extremidade do corpo principal, e voltada 
ao pôr do sol. A ala de seMço delimita o es- 
paço do pátio e raciocínio arquitetônico dos 
espaços nos dois setores ao separar ainda 
mais a kea  íntima e agrupar os espaços de 
convívio. "Não ocupamos o topo da colina 
para aproveitar o plano natural sem a ne- 
cessidade de construi-lo. O plano construí- 
do se soma ao natural, amplificando o espa- 
ço útil sem a necessidade de cortes, aterros 
e planiiicaçóes do terreno". Todo o layout 
trata de uma implantação sutil e delicada 
que apenas tangencia o topo da colina e tira 
partido das caratensticas naturais topográ- 
ficas da região. É ou não é um conceito per- 
feito de Paraíso? 

PAISAGEM 
EMOLDURADA 

De qualquer ponta 
da morada épmski 

se deparara a 

b 
nanrrezll de WdUf 

Atldnfica nolivo, 
I valesemontanhar 

I SI_ No fechamento da 
matéria, vista geral 

do projeto no mIino 

9 Confia aversão extended do projeto no link: 
K23GP6VlWs 
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