
CASA DE CULTURA DEMÓSTHENES GONZALEZ - TEXTO RESUMO DA PROPOSTA
A proposta de expansão e melhorias para a Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez,

na cidade de Cachoeirinha-RS, consiste em um grande bloco monolítico de aço corten
funcionando como pano de fundo, flutuando sobre a pré-existência que adquire uma posição
de destaque junto a esquina. Devido as proporções da nova edificação anexa, resultado do
extenso programa de necessidades do conjunto, a decisão de recuar esse volume para um
pano de fundo parte da intenção de manter a antiga residência como a protagonista,
reconhecendo a diferença de escala entre os dois volumes e, assim, preservando a memória
do passado. A grande proporção desse bloco também serve para refletir a importância para
a comunidade desse equipamento cultural, que agora pode ser facilmente visto pela ponte
de acesso a cidade. Na base do conjunto, na esquina oposta a pré-existência, o volume do
bistrô segue os alinhamentos horizontais pré-estabelecidos pela construção existente,
ajudando na sustentação visual do grande bloco, amarrando todo o conjunto.

O zoneamento do pavimento térreo partiu da conexão interna entre a parte do lote
junto a Avenida Flores da Cunha, e a Praça de Ecoturismo, proporcionando dois acessos
distintos para um grande saguão que serve como uma extensão do próprio espaço público,
distribuindo os usuários para as diferentes atividades. Os espaços de exposições se
estabelecem nos dois pavimentos da antiga residência, com exposições temporárias no
pavimento inferior e permanente no superior, formando um trajeto por toda a edificação
histórica para os visitantes. O auditório também se encontra no térreo, facilitando o acesso,
descarga e instalações, com a plateia avançando sobre o foyer em um jogo volumétrico
interno. Junto a esquina com a Rua João Rodriguez foi posicionado o bistrô, trazendo mais
vida para o espaço junto a Avenida Beira Rio, que será convertida em uma rua compartilhada,
tendo seu perfil viário alterado para garantir a prioridade aos pedestres, ampliando a
marcação da calçada, criando um estar junto a pré-existência e possibilitando a realização de
feiras e eventos da comunidade.

Nos fundos do lote se localiza o núcleo de circulação vertical, conectando os
pavimentos por meio de elevadores e por uma generosa escada junto a fachada leste. O
segundo pavimento funciona como um mezanino para o foyer, com espaço de estar,
bilbioteca infantil e terraço externo que se conectam com a exposição permanente. O terraço
tem área demarcada pelas paredes inferiores da pré-existência, funcionando como um
mirante para o rio Gravataí e contribuindo ainda mais para a vivacidade da área.

Seguindo um zoneamento de ambientes menos a mais restritos, se localizam no
terceiro pavimento as oficinas de ensino, e no quarto pavimento todo o setor administrativo.
As oficinas foram todas voltadas para a orla, protegendo esses ambientes da poluição sonora
da avenida Gen. Flores da Cunha. recebendo uma proteção acústica extra pelas placas de
corten perfurada e sacadas que auxiliam no isolamento junto as esquadrias de vidro duplo.


