


56

57

Living

Kryjówka 
w cieniu 
nerkowców

Czy można przedawkować 
naturę? To pytanie, które się 
nasuwa, kiedy patrzy się na dom, 
którego otoczenie wprost kipi od 
zieleni i kwiatów, a śpiew ptaków 
i bliskość morza pozwalają sądzić, 
że właśnie dotarliśmy do raju.
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Living Wybór drewna jako materiału do-
minującego w projekcie był bezdy-
skusyjny. Dzięki jego wykorzysta-
niu architektom udało się wtopić 
dom w piękne otoczenie i stwo-
rzyć z nim spójną całość. 
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Living
Wn!trze wypełnione jest pracami lokalnych artystów. Krzesła projektu 
Carlosa Motty i wykonane na zlecenie prace rzemieŰlników sprawiaj—, 2e 
wyra2nie widaŋ tu ducha kreatywnoŰci i tradycji. 
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Living

Liczne przeszklenia pi!knie dopełniaj— drewno i beton,  
które s— dominuj—cymi materiałami u2ytymi w projekcie.
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„Delightful”, „amazing”, „pure paradise” – takie i podobne opinie można 
znaleźć  o „Cashew Trees House”. I nic dziwnego, bo już samo patrzenie 
na zdjęcia tego domu działa na zmysły. Sprawia, że niemal czujemy za-
pach drewna, kwiatów i zaczynamy marzyć o zaszyciu się tam z książką 
w ręku bez patrzenia na zegarek.

Autorami koncepcji domu są architektki Fernanda Neiva i Fernan-
da Palmieri ze studia Galeria Arquitetos w São Paolo oraz Ana Terra 
Capobianco. Projekt docenili znawcy architektury, czego wyrazem są 
nagrody i nominacje do nich, np. do Building of the Year Awards 2020, 
organizowanej przez portal ArchDaily.com. 

„Cashew Trees House”, położony na południowo-wschodnim wybrze-
żu Brazylii, to cząstka raju, w której dzika natura, ptaki i widok na morze 

pozwalają zapomnieć o cywilizacji. Tłem dla jednopiętrowego domu 
liczącego blisko 793 m2 jest działka o powierzchni 2538 m2. Właściciele 
budynku chcieli, żeby wtapiał się w krajobraz i jak najmniej ingerował 
w naturę i jej piękno. 

Przestrzeń domu wyraźnie podzielono – na część wspólną, otwartą 
dla gości, która znajduje się na najniższym poziomie, od strony plaży, 
oraz na część intymną, prywatną, przeznaczoną na sypialnie. Wzdłuż 
korytarza, o imponującej długości 32 m, znajduje się sześć pokojów, 
chętnie udostępnianych gościom. 

W całym domu dominuje drewno i szkło, dzięki któremu znajdująca 
się na zewnątrz natura jest niemal obecna w środku, co potęguje wraże-
nie jej bliskości. Pokaźnych rozmiarów okna gwarantują także dopływ 
światła do wnętrza. Granicę między wnętrzem a zewnętrzem wyznaczają 
pionowe okiennice, które pozwalają na zachowanie prywatności i w razie 
potrzeby zapewniają osłonę przed zbyt silnym słońcem.

Sufit w strefie wspólnej pokryto drewnianymi panelami. Odsłonię-
ta betonowa powierzchnia ścian, zabarwiona jasną terakotą, pięknie 
kontrastuje z drewnem. Meble wybrane do projektu to hołd dla lokal-
nego brazylijskiego rzemiosła i tradycji. Piękne, monumentalne krzesła, 
ogromny drewniany stół oraz starannie dobrane oświetlenie zachęcają 
do relaksu i niespiesznego kontemplowania natury. Atutem jest także 
sauna, popularna wśród osób goszczących w „Cashew Trees House”. 

Właścicielom posesji zależało na stworzeniu miejsca pełnego kry-
jówek, pozwalającego na relaks w odosobnieniu i kontakt z naturą. 
Wszystko po to, żeby pobyt tu stał się synonimem niczym niezmąconego 
odpoczynku w cieniu drzew nerkowców. 

Naturalna idylla 

TEKST MAGDA ŚWIĆ

zdjęcia 

Nelson Kon 

projekt  

Terra Capobianco + Galeria Arquitetos


