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Gigante
Encantada
Na encosta do Atl ânti co, um a casa-edif í c i o reúne el em entos que condensam a bel e z a s ul - a f ri ca na
Por Am á by l e Sa ndri fotos Sa ot a

53

cenário E sp e cial co pa

A casa se fez extensão do mar. A água doce, da piscina, e
salgada, do oceano, se misturam ao olhar para o horizonte.
Na Cidade do Cabo, na África do Sul, o oceano Atlântico se
esparrama nos últimos quilômetros de terra até o sul, onde
– no Cabo da Boa Esperança - divide a paisagem com o oceano Índico. Um cenário estonteante, respeitado, com critério, pelos arquitetos do escritório SAOTA. No deck, de onde
se admira a vista, a decoração em madeira e tons neutros
é minimalista. Escolha compreensível, diante da maxi beleza natural. Valorizar o entorno – e o terreno – foi um pedido
do cliente. Para isso, o projeto foi dividido em seis andares,
distribuídos ao longo do contorno da encosta de pedras, em
Bantry Bay, paradisíaca praia africana.
Distribuindo conforto
A proposta de manter a família unida influenciou a criação do
espaço gourmet, que concentra a cozinha e as salas de estar e de jantar. Nesses ambientes a luz é natural e o morador
tem uma visão parcial do mar. Em outro contexto, a segunda
sala de estar do projeto, que fica no andar abaixo, foi preparada para ser usada como um espaço de entretenimento, no
qual os clientes podem receber grandes grupos de amigos.
Estes dois andares são os principais, na visão dos arquitetos
que desenvolveram o projeto. “Eles formam uma composição dinâmica e escultural, que compreende uma interação de
volumes, níveis de piso, elementos e planos”, explica o sócio
do escritório SAOTA, Stefan Antoni.
Enquanto o piso térreo concentra o hall de entrada e a garagem – para cinco carros –, o sexto andar acomoda o quarto
principal, duas suítes para as crianças, e um lounge para os
pequenos. Para interligar os andares, o projeto inclui um elevador de vidro (que liga o edifício verticalmente) e uma escada de serviço externa.

Para o muro, o material escolhido foi o
mármore. Enquanto o vidro, mais escuro, ao
lado da escada, “esconde” uma adega.
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A piscina com borda infinita dá a sensação
de continuidade entre casa e mar.

Recheada de Design
Na decoração, o destaque vai para peças singelas que compõem o cenário. A Bubble Chair fica num ponto privilegiado.
Criada por Eero Aarnio, nos anos 1960, a cadeira é um clássico do design. A bolha de acrílico é estofada com almofadas
em couro ecológico. Confortável e clean, como os demais
móveis selecionados.
A luminária anglepoise dá o toque de sutileza ao segundo
andar. É ela quem ilumina o home office, posicionado estrategicamente para apreciar a vista do mar. Com design sutil, a
escada - que dá acesso ao andar onde fica o canto do “trabalho” - não tem corrimão. Seguindo a opção pela madeira, a
cor permite a sensação de continuidade – que só é “quebrada” pelo teto, em concreto.
Cada peça foi pensada para criar uma fusão entre o design
icônico do século XX e os itens customizados pela ANTONI
ASSOCIATES, parceira do escritório SAOTA. O complemento
ficou por conta da coleção de arte do cliente, que valorizou a
proposta de uma arquitetura contemporânea. “O nosso desafio era criar uma casa de família confortável, organizada e
funcional”, conta Mark Rielly, da Antoni Associates.
A casa Victoria 73 condensa os traços de uma África do Sul
rica em diversidade étnica e cultural. É o retrato da comunhão entre o simples e sofisticado, entre o moderno e o rústico, numa mistura perfeita de estilos.

Serviço
SAOTA
O retângulo vermelho suspenso é a
chaminé da lareira.

saota.com
Cidade do Cabo – África do Sul

Madeira, concreto e vidro distribuídos harmoniosamente no projeto.
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