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COMPOSIÇÃO
DE ESTILO
Projeto na Itália dialoga
com diferentes materiais e
volumetria, revelando sua
linguagem contemporânea
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Com uma experiência visual incrível, o projeto revela linhas limpas e suaves, assim como formas alternadas em
diferentes materiais e volumes. Predominante, o concreto é enriquecido pela composição com grandes janelas
e madeira
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Fugindo às regras, esta residência contemporânea está localizada próximo ao centro da cidade de
Pieve di Cento, província de Bolonha, que tem como característica a baixa densidade de construções e elementos arquitetônicos marcantes. A morada apresenta linhas limpas e suaves, além
de formas alternadas que são visíveis, principalmente, no seu exterior, dialogando com diferentes
materiais e volumes. Outro fator que a difere das outras na redondeza é, justamente, a escolha
dos materiais, que vai além da sensação tátil, sendo uma magnífica experiência visual.
O escultural projeto para um casal sem filhos foi concebido pelo escritório italiano Giraldi
Associates Architects, com uma estrutura de dois pavimentos de 230 m², e um belíssimo
jardim que ocupa 400 m². O concreto é predominante e é enriquecido pela composição com
grandes janelas e madeira.
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Divididas por uma parede de pedra, as salas de estar e jantar encontram-se logo na entrada da residência. O décor é
clean e pontal, que junto com a lareira conferem um ambiente aconchegante e com elegante sofisticação

Logo na entrada da residência, encontram-se as salas de estar e jantar,
divididas por uma envolvente parede de pedra, que além da função de
separar os ambientes, também abriga a lareira. O décor é clean e pontual, dando destaque para o charmoso conjunto de sofás amarelos, Matteucci Centro Arredi para a B&B; um delicioso cantinho para relaxar e
ler os bons livros da biblioteca.
A sala de jantar, por outro lado, revela móveis barrocos em seu layout. A
mesa de madeira incrustada ancora o espaço com força. Passando sob a
elegante escada, chega-se à cozinha. Um ambiente simples e essencial,
onde a cor dos objetos emerge do branco do mobiliário.
O revestimento do piso, tanto da área interna como externa é feito em
porcelanato, Iris Ceramiche.
Transmitindo aconchego, o living do andar superior brinda com o belo
terraço ao ar livre. As grandes portas de vidro dão acesso a um longo
corredor que liga todos os cômodos do pavimento, passando pelo dormitório do casal, closet e outra sala de estar.
O verde amplamente presente nas áreas de lazer, convida para bons
momentos, também, na parte de fora da residência. À noite, o projeto
luminotécnico cênico agrega ainda mais charme ao design da magnífica morada.
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