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ÖVERBLICK

Minnesvärd villa, ett exempel på brutalistisk arkitektur
från 60-talet, anpassad till topografin och påverkad av
japansk arkitektur och arvet från Alhambra.

Lucas Fox är glad att presentera detta underbara unika hus med oändliga
arkitektoniska detaljer, stora öppna ytor och en intressant kombination av använda
material och texturer, övervägande betong. Vi inbjuder dig att utforska dess
utrymmen genom denna beskrivning, som sammanställer ägarens intryck av huset,
som hade turen att uppleva det under de senaste 25 åren, och som hon skildrar i sin
bok: Miradas Cruzadas.

Den första bilden som vi hittar när vi går in i tomten är en sekvens av konkreta
volymer i förgrunden, i en naturlig miljö som inte bara omger dem utan också verkar
flätas samman med konstruktionen. Bilden återspeglar troget det första beslutet i
projektet: att förvandla landet med hjälp av arkitektur i kombination med naturen.

Själva huset verkade avslöja den önskan att tillhöra detta land med behovet av att
ansluta till platsen med en perfekt anpassning till topografin med markens olika ytor.

För att komma åt huset leder mellersta höjdväggar nedåt tills du upptäcker dörren
till vackra snidade kubistiska former som öppnar sig för en annan värld, till en annan
verklighet på motsatt sida. En vacker uteplats välkomnar dig i mitten av det stora
utrymmet och ett dynamiskt flöde börjar som konfigurerar rörelse framåt i form av en
åtta, runt två perforerade uteplatser som fungerar som lätta brunnar. Det finns flera
vägar som förbinder husets tre områden (föräldrar, barn och kök) men också i riktning
syd-nord (från ängen mellan hus till den geometriska trädgården).

Från ingången till huset kan du skymma dess komplexitet och rymdrikedom, med
uteplatsen som hittar dig och de tre stegen som leder dig till vardagsrummet vars
panoramafönster tar dig nästan från ingången till utsidan, till terrassen med en
fontän och eld som går framåt som en fast källare i huset mitt i trädgården. Naturen
kommer in och lämnar huset, det är som ett eko. Man är in och ut i ett steg.
På andra sidan ingången finns en väggmålning med integrerade möbler och tillgång
till köket, det är alltid redo att ta ut mat i vackra brickor dekorerade med brokader
för att betjäna de gäster som kommer kontinuerligt.

lucasfox.se/go/poz29098

Uppvärmd pool, Trädgård, Portvakt,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, ,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Säkerhet,
Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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Den andra uteplatsen är mer privat och lite rymligare. Det har utsikt över den öppna
men högre matsalen, och är också området för vuxna och barn förbundna med en
vacker korridor med välvda fönster som avslöjar trädgården och uteplatsen på ena
sidan och den andra.

Huset passar in i marken på ett organiskt sätt, i ett kontinuerligt och naturligt flöde
och suddar ut linjen mellan inifrån och ut. Materialen är alltid kopplade till jorden i
keramiska eller stengolv eller betongväggar med träplankform.

Femtio år senare har Somosaguas-huset inte glömts bort. Idag fortsätter studenter
och arkitekter att besöka den. De är redan historia.

Alberto Campo Baeza citerar: "Ett hus, Carvajal de Somosaguas-huset, som är en sann
juvel av modern spansk arkitektur som måste bevaras och hållas vid liv. Om Paul
Valéry i hans Eupalinos sa att det fanns tysta arkitekturer, arkitekturer som talar och
arkitekturer som sjunger, sjunger denna Casa Carvajal de Somosaguas, sjunger med
sin egen vackraste sång. "

Lucas Fox inbjuder dig att upptäcka denna mycket speciella fastighet.

Kontakta oss för att ordna ett besök. Vi är tillgängliga 7 dagar i veckan för att anpassa
oss till våra kunders behov.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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