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CASA PAVILHÃO
THE PAVILLION HOUSE

ArquitetoArchitect Tal Goldsmith Fish
LocalizaçãoLocation Ramat Hasharon, Israel
DonoOwner Casal com 2 filhos
ÁreaSite area 500 m2
Área construídaBuild area 220 m2
Gross floor area: 598.21 m2
PaisagismoLandscaping Tal Goldsmith Fish
IluminaçãoLighting Tal Goldsmith Fish
FotografiaPhotos Amit Geron
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O principal desafio neste projeto foi integrar quatro pisos
numa casa com limitações no lote de terreno, que parecia
ser de dois.  Ao esticar, estendendo e levantando a caixa
principal, conseguimos esconder três pisos e criar uma
casa estilo pavilhão. A caixa foi suavizada com uma estrutura fina de pavimento em de betão «flutuante» e uma
armação muito fina na parte superior do telhado, unidas
por paredes laterais diagonais.
O quarto piso foi colocado na caixa principal sob a forma
de um cubo branco completo, sem janelas ou aberturas
visíveis. A inexistência de ornamentos e elementos funcionais contribui para ocultar a sua presença. Uma fenda
vertical no cubo cria um pátio interior arejado e com luz,
quebrando em simultâneo a sua massa e suavizando a
geometria.
As venezianas metálicas foram colocadas ao longo da
fachada, a oeste, criando um espaçamento até às paredes
exteriores, dando leveza e arejamento à casa. À medida
que o sol entra neste espaço, vão-se refletindo diferentes
padrões de sombras nas paredes.
O pavimento da entrada, em betão continua pela varanda da frente e para a zona das venezianas, acima do jardim.
O Pavilhão é revestido com uma trepadeira (Dichondra).
A escada metálica, que liga todos pisos, tem uma tela
decorativa a toda a altura, cujo padrão se repete na cerca
exterior, que contorna a casa.

The main challenge in this project was to fit four floors into a house
with plot limitation, that would look like two. By stretching, extending
and raising the main box we managed to hide three floors in it, and
create a Pavilion looking house. The box was softened with a thin
frame of floating concrete floor and a very thin roof rack on top, joined
together by diagonal side walls.
The fourth floor was laid on the main box in the form of a complete white cube, with no visible windows or openings. It›s lack of
ornaments and functional elements contribute to concealing it›s presence. A vertical slit in the cube creates an inner patio which brings
in air and light and is the element which breaks the mass of the cube
and softens it›s geometry.
Iron louvres were laid along the western facade creating an isle
between them and the exterior walls, giving lightness and airiness to
the house. As the western sun enters the isle, different patterns of
shades appear on the walls.
The entrance flooring is concrete continuing onto the front balcony
and to isle of the louvres, all floating above the garden. The Pavilion
stands wrapped in a Dichondra carpet.
The staircase connecting the four floors is made of iron and has
a decorative screen passing through the floors from top to bottom.
That same pattern is repeating itself on the outside fence surrounding
the house.
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DETALHE CONSTRUTIVO – EDIFÍCIOS PRÉ-EXISTENTES

PLANTA PISO SUPERIOR

PLANTAS PISO 1 E PISO INTERMÉDIO
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CORTE
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