
   A proposta nasce da compreensão do espaço publico 
enquanto palco para a expressão cultural, um terreno fértil 
para o convívio social e manifestação da coletividade 
humana. É a partir dessa visão que se busca propor, 
através da dimensão arquitetônica,  um diálogo 
harmonioso entre importantes componentes históricos, 
sociais, culturais, naturais e urbanos do local, a m de se 
resgatar a memória afetiva da população, fomentar a 
difusão cultural e, por meio desta, estimular a apropriação 
do espaço público. 

    Partindo desse pressuposto e, com a intenção de se criar 
uma costura urbana mais coesa e uída, levando-se em 
consideração a conguração espacial e morfologia urbana 
do local,  o que se propõe é uma praça cultural como ponto 
de centralidade que nasce a partir da conuência de dois 
eixos de conexão principais. Transversalmente, num 
contexto mais amplo, o eixo cidade – Praça de Ecoturismo - 
Rio Gravataí e,  Longitudinalmente, num contexto mais 
aproximado, a conexão entre as vias perimetrais do terreno.  
A nova praça cultural e os eixos articuladores irão então 
nortear a implantação do projeto. 

   No térreo, seguindo o eixo longitudinal, uma galeria se 
estende desde a fachada leste do terreno até a praça 
central.  Ao longo dela, tem-se agora a entrada principal da 
Edicação Histórica da Casa de Cultura e também o bistrô, 
que enche o percurso de vitalidade. A galeria se prolonga 
até dar acesso, na extremidade oposta, à edicação que 
abrigará o Auditório e Ocinas. O Foyer do Auditório, no 
térreo, nada mais é do que um prolongamento virtual da 
galeria externa, onde estarão a biblioteca, expositores de 
livros e quiosque da Casa de Cultura e de onde partirão a 
circulações verticais que darão acesso aos pavimentos 
superiores. No primeiro pavimento, uma passarela liga a 

edicação a um bloco distinto - acima da galeria térrea - 
que abrigará o Setor Adiminstrativo e as Instalações da 
Secretaria de Cultura.  No segundo e ultimo pavimento, por 
sua vez, estarão as Ocinas de Música, Artes e Dança. 

   Todo o conjunto arquitetônico proposto busca dialogar 
com o contexto do local de forma a estabelecer uma relação 
de cordialidade e gentileza com o entorno urbano e natural 
e, principalmente, com a comunidade, demonstrando ser 
um equipamento amplamente acessível e democrático, por 
meio de uma série de soluções de projeto adotadas.

    O  Auditório assume um papel de protagonismo ao se 
abrir para o exterior,  conferindo exibilidade e versatilidade 
de uso ao palco e permitindo que toda a comunidade possa 
desfrutar de apresentações culturais, peças de teatro, 
números de dança etc. 

  Os espaços das ocinas recebem um invólucro 
semitranslúcido de chapa metálica perfurada, conferindo 
permeabilidade visual aos ambientes, e permitindo que as 
atividades internas sejam visíveis do exterior.
    A Praça e a Galeria conguram um amplo espaço público 
aberto, articulando os diversos usos da Casa de Cultura, ao 
mesmo tempo que equalizam a relação de distinguibilidade 
entre o novo VS. Antigo, gerando espaços de contemplação 
da edicação histórica, uma vez que todas as suas 
fachadas são visíveis, seja a partir da Avenida Beira Rio, da 
Praça Cultural e Gastronômica  ou da Galeria.

   A edicação histórica da Casa de Cultura recebe uma 
nova estrutura de madeira com uma fachada  de vidro 
translúcida, permitindo que as exposições temporárias, 
ainda que eventualmente tenham acesso controlado, sejam 
visíveis da Praça Cultural e Gastronômica.
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