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VÍNCULO
NATURAL
Cercada por uma beleza natural ímpar,
residência encanta com sua arquitetura
rústica e design de interiores contemporâneo
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Jantar e estar se encontram
no primeiro pavimento e são
separados por grandes colunas de pedras. Enquanto o
jantar apresenta mobiliários
de estilo contemporâneo em
tons mais escuros, o estar,
que possui uma lareira acoplada na coluna de pedras,
revela poltronas e sofá na
tonalidade cinza claro
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O estado do Wyoming, nos Estados Unidos, é conhecido por
suas vastas planícies e por possuir um dos maiores parques
naturais do mundo: o popular Parque Nacional de Yellowstone.
Além disto, abriga uma pequena cidade chamada Wilson, em
que está localizada esta belíssima residência de aproximadamente
600 m², nomeada de Crescent H. Entre as árvores que cercam a
casa é possível avistar a opulenta Grand Teton, uma montanha
situada ao noroeste com incríveis 4.197 m de altitude e que é
considerada a segunda mais alta do estado norte-americano.
Marcado por linhas retas e angulosas, o projeto é assinado pelo
escritório Carney Logan Burke Architects e, em sua composição
arquitetônica, apresenta estruturas em metal, pedra e madeira.
Tendo como objetivo principal tirar o maior proveito das vistas
panorâmicas, a construção fez uso abundante de vidro em sua
composição, promovendo maior contato dos moradores com
o exuberante ambiente natural.
Dividida em dois pavimentos, o décor da morada recebeu
mobiliários e materiais contemporâneos. O primeiro andar
foi destinado aos espaços sociais, como jantar, cozinha e estar,
que foram separados apenas por grandes e autênticas colunas
de pedra. Destaque, o jantar apresenta um elegante conjunto
de mesa e cadeiras com estrutura em madeira e um irreverente
lustre de esferas transparentes para uma iluminação intimista.
Já a cozinha recebeu mobiliários na cor branca que contrasta com
a madeira. No estar, um conjunto confortável de poltronas e sofá
em tom cinza e a lareira acoplada na coluna de pedras no estar
garantem conforto e aquecimento nos dias mais frios do ano.
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Também situada no primeiro pavimento, a suíte master é
clean e com amplas aberturas em todo o perímetro para uma
visão total da paisagem. O segundo pavimento, com acesso
através de uma escada em madeira e estrutura metálica branca, conduz para uma charmosa e pequena biblioteca. Esta
área apresenta um deslumbrante e delicado lustre dourado,
que remete às raízes de uma árvore. O ambiente chama
atenção para o teto que acompanha o formato geométrico
da residência e a obra de arte em tons escuros na estante
que abriga livros. No mesmo andar, está o escritório, onde
mais uma vez, a vista para as cordilheiras e a floresta é peça
importante na composição.
As belas varandas que cercam a casa receberam grandes e
aconchegantes poltronas e espreguiçadeiras com estofados
brancos e estrutura em madeira que promovem momentos de
relaxamento. Finalizando o projeto com maestria, o jardim
recebeu um espelho d'água que reflete toda a beleza das
montanhas e as estrelas do céu.
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O belíssimo exterior apresenta mobiliário confortável para
momentos de descanso apreciando as belas montanhas
e as altas árvores da cidade
de Wilson
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