
S e i j o  T o w n  H o u s e s  

  S A N A A   ·   K a z u y o  S e j i m a  +  R y u e  N i s h i z a w a  

 

Edifci: 20 habitatges 

Superfícice: 1467 m2  

Situació:  Seijo, Setagaya-ku, Tokyo, Japó 

Any de construcció: 2007 

Client: Taisei Corporation 

 

Característiques:  

-20 habitatges en 1400m2 

-Estructura de formigó armat i acer 

-Façana d’obra de fàbrica vista 

- Marcs de finestres i portes metàl·lics 



Sejima repeteix la creació d’una doble lectura de l’espai, hi ha una 

graduació en el pas d’una estança a l’altra.  Aconseguint un major grau 

de diferenciació espaial a través d’espais geomètrics. 

 

Aquest projecte proposa "noves experiències espacials“, amb un 

especial interès en els límits i marges de l’actuació, practicant 

dissoldre les fronteres. 



Una barreja de 20 petits edificis de geometria diferent provoquen un entorn urbà innovador, 

una sèrie de tipologies residencials entrelligades.  

 

Els habitatges es situen ‘desendreçats‘ entre ells, provocant carrils, perspectives i espais 

interns.  

 

Les distàncies entre els edificis varien de petits carrerons a jardins entre les vivendes o 

patis oberts. Tots els espais estan connectats en un flux continuo, la suma de jardins 

individuals forma un gran corredor verd.  

 

Alguns habitatges s’estenen horitzontalment a través de tres edificis, i altres pugen 

verticals, o s’estenen sota rasant.  

 

Cada habitatge té un jardí, un pati o una terrassa a la coberta, sempre un area a l’aire lliure 

amb privacitat respecte els tan propers veïns. Les alçades són variables oferint diferents 

profunditats visuals.  



El concepte rau en la transparència i les relacions espaials. 
 

Àmplies finestres molt ben orientades permeten il·luminació i 

ventilació natural.  
 

Els interiors de cada edifici afecten el seu pati, terrassa o 

jardí, entrellaçant els espais públics i privats.  

L’interior de cada habitatge es composa d’una seqüència d’espais units 

per punts estrets que al final proporcionen un espai coherent.  

 

En comptes de l’ordenació habitual d’estances al llarg d’un eix i en un pla, 

s’uneixen habitacions relacionades en diagonal a través de llindars fent 

fluir l’espai en comptes de tancar-lo. 

 

Les façanes exteriors no donen indicis de la funció interior, i els espais 

sempre permeten la flexibilitat funcional.  


