
Texto resumo 

 

Entende-se como o novo Complexo Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez um espaço 

articulado entre si e suas funções, entre o novo e o antigo, entre edifício e cidade, 

entre arte e domínio público e entre ser humano e natureza. Logo, vemos que a 

arquitetura da nova intervenção deve estar em consonância com essas relações, deve 

ser respeitosa, sutil, harmônica e solidificada a partir de tecnologias atuais e 

familiarizadas com o local em questão. 

De início, as questões que surgiram foram: as condicionantes geográficas, o patrimônio 

construído, o galpão colado ao fundo do lote e a condição espacial da rua em frente. A 

resposta buscada foi a síntese arquitetônica dessas questões aliadas das demais 

soluções correlatas (estrutura, programa, sustentabilidade). 

O novo anexo então foi pensado com seus usos quase todos elevados, por conta de 

um térreo livre e aberto ao público e também por conta da relação próxima ao Rio 

Gravataí. O único setor nesse piso é o do auditório. A inclinação do bloco em concreto 

dele, e por consequência da praça interna, segue o desenho urbano pré-existente do 

píer de Cachoeirinha voltado ao rio, em uma forma de articular o espaço e o desenho 

do piso do térreo com o entorno, fortalecendo a relação com a água.  O seu palco 

abre-se para a rua compartilhada em frente, com a possibilidade de integrar uma 

apresentação do auditório com essa rua e com a praça do Ecoturismo. Nesse mesmo 

piso o Bistrô ocupa a porção híbrida de encontro do antigo sobrado com a cobertura 

do novo anexo e a exposição permanente e parte da temporária localiza-se dentro da 

antiga casa. 

Acima, um volume leve e de cor branca, com um vão interno que se abre para a praça 

interna abaixo e leva luz, vento e a vista da copa de um ipê amarelo. Optou-se por um 

diálogo mais silencioso com o entorno pois, além do respeito ao patrimônio em si, 

notou-se também um entorno muito poluído com vias rápidas e arquiteturas com 

publicidades de considerável ruído visual.  

O bloco correspondente a sala de dança e teatro projeta-se na chegada da Avenida 

Beira Rio como uma marquise que convida o pedestre para esse espaço. Ele está 

alinhado em fachada e altura com o sobrado, porém sua leveza destaca 

respeitosamente um do outro e aproveita-se do estacionamento para carros junto ao 

passeio do empreendimento ao lado para fortalecer a sensação de marco de 

recebimento junto ao início da rua compartilhada. O espaço é pequeno, espremido 

entre a empena e o antigo sobrado, mas a intenção foi de trazer atividades culturais 

para a vista de quem está passando pela ponte, principalmente através de veículos 

automotores. Devido a velocidade desse tipo de modal abriu-se todo o vão nos dois 

sentidos e os ensaios internos de danças e teatro ficam à vista da cidade e funcionam 

como um chamariz para o espaço. 


