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O céu, O mar e O verde da ásia descOrtinam-se diante da casa erguida pelO japOnês
tadaO andO. integrada à natureza, a caixa de cOncretO, cOm móveis mOnOcrOmáticOs,
tem aberturas que evidenciam a relaçãO dO arquitetO cOm O intangível: a luz
pOr Yuki sumner | FOtOs edmund sumner/phOtOFOYer

Mergulho
na paisageM

linhas retas nas
estruturas de concreto
marcam a geometria
da construção
de tadao ando, com
amplas aberturas

sri lanka

CV313_PG178A187_EDITORIALTADAO.indd 178 24/08/2011 21:25:56



CV313_PG178A187_EDITORIALTADAO.indd 179 24/08/2011 21:25:57



p
raias de areia branca, salpicadas com palmeiras e
cabanas enfeitadas com folhas de coqueiros, são abun-
dantes nas colinas de Mirissa, na parte meridional do
Sri Lanka. Crocodilos, cobras, macacos, elefantes e
até leopardos perambulam livremente pela selva tro-

pical. É nesse paraíso na terra que fica esta casa, projetada pelo
arquiteto japonês Tadao Ando. Com acabamento de concre-
to aparente, a construção parece estar pousada no topo de um
rochedo – como se, na verdade, fosse um leopardo cujas garras
voltam-se para o oceano Índico.

Os clientes são um casal belga, com 40 anos de casamento,
30 dos quais vividos naquele país. Pierre Pringiers é um indus-
trial bem-sucedido, proprietário de uma fábrica de pneus que
fornece produtos para o mundo todo; Saskia Pintelon, uma
renomada pintora. O marido queria que a mulher tivesse seu
próprio estúdio. “Um dia, perguntei a ela quem era seu arqui-
teto preferido”, lembra Pierre. “A resposta foi: Tadao Ando.”

As imagens icônicas da conhecida Igreja da Luz, projeto
de 1989 assinado por Ando na região de Osaka, no Japão, pro-
vocaram uma profunda impressão em Saskia. Nesse prédio, o
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Acima, a piscina
de borda infinita

parece unir a casa
ao mar; e, acima,
à dir., um detalhe

arquitetônico exibe
escadas. Ao lado,

a sala de estar,
com poltrona

camelo, de Maarten
van Severen,

e outros estofados,
de Jacob Pringiers
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Um mínimo de
mobiliário compõe
a sala de estar,
inundada de luz
natural vinda
da abertura
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arquiteto, ganhador do prêmio Pritzker em 1995, simplesmen-
te fez dois cortes, em forma de cruz, na parede de fundo de uma
caixa de concreto. Composto de material duro, o espaço foi in-
tegrado à luz – algo impalpável.

Ando abordou esta casa de maneira diferente em relação à
tal capela, que é introspectiva e com um mínimo de aberturas.
Ele a projetou aberta para a magnífica paisagem, focalizando
o céu e o mar da ilha, que é fonte de inspiração para a arte de
Saskia. Lá, existem diversas maneiras de entrar e sair. Duas
alas correm em paralelo e parecem prender a casa ao solo. As
áreas de recepção, cozinha, dormitório máster e quatro suítes
de hóspedes – cada uma com vista para o mar – são generosa-
mente acomodadas. Uma caixa retilínea que compreende a sala
de estar, com quase 20 m de comprimento, divide dinamica-
mente essas duas alas.

Uma escadaria leva suavemente a uma grande área desco-
berta na parte superior, cuja extensão é acentuada pela piscina
de borda infinita, localizada sobre a sala de estar. A vista pa-
norâmica, nesse local, é de quase 360 graus. O espaço aberto
é, pode-se dizer, um aceno de Tadao Ando ao modernismo
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Junto à escada do estúdio
da moradora, fica a mesa
em que ela guarda
suas obras. Na pág.
ao lado, o ambiente, visto
de cima, revela a ponte
e a passarela acessadas
pelos degraus, além
da cruz formada pela
estrutura usada na abertura

CASAVOGUE.COM.BR 185

CV313_PG178A187_EDITORIALTADAO.indd 185 24/08/2011 21:26:22



À esq., na área
externa, mesa
e cadeiras
compradas
em antiquários
locais. Abaixo,
a construção
integrada
à natureza;
e, à esq.,
um dos quartos,
com mobiliário
desenhado pela
empresa belga
Top Mouton
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regional, abraçado por Geoffrey Bawa, arquiteto mais reve-
renciado do Sri Lanka. Sólidas colunas quadradas sustentam o
telhado horizontal, enquanto o piso de madeira rústica divide
sutilmente o local em seções menores.

O núcleo da casa parece ser o estúdio de Pierre, no térreo,
sobre uma espaçosa plataforma. Uma longa rampa liga o estú-
dio à sala de estar, onde o concreto polido reflete a luz que entra
pela abertura localizada nos fundos. Em contraste, o estúdio de
Saskia fica separado do resto, perpendicular em relação à cons-
trução principal. Uma grande abertura na extremidade da sala
comprida tem estrutura que forma uma cruz. O lugar é conhe-
cido como a “Igreja de Luz” da artista.

As obras de Saskia são mais ou menos como emakis, per-
gaminhos gráficos japoneses, guardadas enroladas na mesa
central. Ao longo de uma das paredes, corre uma passarela,
acessada por uma ponte que se liga à escada. Os móveis mono-
cromáticos complementam, por toda a casa, a brincadeira de
luz e sombra de Tadao Ando – que já disse ter construído uma
mera caixa, a que seus clientes teriam acrescentado alma. n
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