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vida
cigana

—gipsy life
LAGOS - PORTUGAL

A sala com candeeiro de pé
'Tolomeo Mega' da Artemide,
tapete Zara Home, cómoda e mesa
peças antigas de família e quadro
de Eric de Bruijn
Living room with 'Tolomeo Mega'
floor lamp from Artemide, Zara
Home rug, chest of drawers and
table, old family pieces, and
painting by Eric de Bruijn.
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Tirar ou não
—

To remove or not to remove
—

É um lugar de ternuras! Com um charme muito próprio,
esta casa integra-se no seu habitat natural, passando despercebida a quem por ela passa.
Sarah precisou de um lugar para viver, que não a prendesse eternamente, mas que pudesse ser de rápida execução.
O resultado é um espaço amplo, funcional, de ambiente
descontraído, reflectindo o seu carácter e as suas paixões.
A casa perde-se por entre árvores e plantas densas, remetendo um pouco ao ideal de criança, quando o contacto da
natureza tem uma força que nos enche a alma.
Três contentores virados sobre si mesmos, originam um
espaço central, um pequeno pátio com uma salamandra de
exterior que faz as delícias a quem o usufrui.
Com um quarto principal, dois quartos de crianças e duas
casas-de-banho, os interiores deste espaço reflectem a personalidade e bom gosto da proprietária de origem holandesa,
tanto na escolha da pintura, dos objectos e das cores utilizadas. De pequenas dimensões, mas completamente adaptada às suas necessidades, Sarah transformou os contentores
numa verdadeira casa, onde cada espaço é metricamente
coordenado, num jogo entre estética e funcionalidade.
Um lugar incrivelmente aprazível, contrapondo a estrutura
metálica com peças de carácter único. Uma decoração despretensiosa e simples, uma escolha de peças com histórias
de outros tempos, algumas heranças de família. Por entre
bancos de madeira, mantas e retalhos, aprecia-se a qualidade do artesanato português, convidando-nos indubitavelmente a saborear este magnífico espaço! ::

This is a place of affection! With its very individual charm,
this house is well integrated into its natural surroundings
in such a way that passersby don’t even notice it.
Sarah needed a place to live, that wouldn’t tie her down
forever, but which could be swiftly built. The result is a
spacious and functional home, with a laidback ambience,
reflecting its owner’s character and passions. The home is
lost among trees and dense vegetation, somehow evocative
of our childhood ideals, when contact with nature is so intense and its power fills our souls.
Three containers facing into each other, created a central
space, comprising a small patio with an outdoor woodstove which delights all those who use it. With a main bedroom, two children’s rooms and two bathrooms, the interiors of this space mirror the personality and refined taste
of the owner, originally from Holland, seen in the choice
of paintings, of objects and the colours used. With their
small dimensions completely adapted to her needs, Sarah
transformed the containers into an authentic home, where
each space is carefully coordinated, through the dynamics
of aesthetics and functionality.
This is an incredibly agreeable place, countering the metallic structure with pieces with a unique identity. The
decor is unpretentious and simple, a selection of pieces
containing stories from past times, and some family heirlooms. Among the wooden benches, blankets and patchwork, one can enjoy the quality of Portuguese crafts, clearly inviting us to relish being in this magnificent space! ::

*O Autor deste texto optou por não aderir ao novo acordo ortográfico.

Sentido horário:
Pormenor do jardim concebido
pelo Sudio Arte; a proprietária
Sarah Kunst; vista geral do
exterior com os três módulos
dos contentores, jardim e zona
de terraço com chão em madeira.
Clockwise:
Detail of the garden designed
by Studio Arte; Sarah Kunst, the
owner; general outdoor view with
the three container modules,
garden and terrace area with
wooden floor.
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Sentido horário:
Outra perspetiva da sala com
quadro grande de Eric de Bruijn,
sobre a cómoda candeeiro preto
da Kartell e vaso branco Pols
Potten; quarto do filho com objetos
pessoais; pormenor do quarto de
Sarah com vela Amira Bourgies da
Lusco Fusco e mesmo quarto com
quadro 'Vem' de Eric de Bruijn.
Clockwise:
Another view of the living room with
large painting by Eric de Bruijn,
above the chest of drawers, black
Kartell lamp and white Pols Potten
vase; son’s bedroom with personal
objects; close-up of Sarah’s bedroom
with Amira Bourgies candles from
Lusco Fusco and the same bedroom
with 'Vem' painting by Eric de Bruijn.

