
 A localização da Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez, 
em frente ao Rio Gravataí e a Praça do Ecoturismo, enseja uma li-
gação entre estes espaços, como forma de criar sinergias para refor-
çar o caráter do local, como ponto de encontro da população e mar-
co arquitetônico e cultural junto à entrada da cidade de Cachoeirinha.
 Esta conexão orla-cidade (rio-edifício) se inicia por um conjun-
to de intervenções propostas junto às Avenidas Beira-Rio e Flores da 
Cunha, que qualificam o espaço público através da implantação de mo-
biliário e iluminação urbana, priorização do pedestre com adoção de rua 
compartilhada, e a criação de espaço de interpretação do patrimônio edi-
ficado, respeitando o desenho da praça ali recentemente implantada.
Entretanto, a conexão entre o espaço público (orla) e privado (Casa de Cultura) 
apenas se concretizará com a adoção de soluções arquitetônicas que propiciem 
relações ativas e francas a partir do programa, escala, e do caráter da edificação.
 Assim, o partido tem como ponto conceitual inicial, a ideia 
de propiciar que o espaço da orla e as atividades que nela ocor-
rem se espalhem de forma fluída para a Casa de Cultura.
 Para tanto, a forma de implantação do auditório, progra-
ma de maior dimensão, é determinante de como o conjunto edifica-
do irá se relacionar com a rua, assim como com a edificação histórica.
 Após a retirada das ampliações no entorno do antigo Arma-
zém Wilkens (1), implanta-se na outra extremidade do lote, em con-
traponto a esta edificação histórica, o volume do auditório (2). 
 A partir do condicionante espacial do escalonamento do espaço para aco-
modação da platéia, propõe-se em seu espaço inferior, no pavimento térreo, o Bis-
trô, voltado para a  Av. Beira-Rio, propiciando uma fachada ativa junto à Orla (3). 
 Esta implantação propícia a criação de um largo, conectando o espa-
ço público à Casa de Cultura, através de relações visuais e programáticas.
 Para amarração entre estas partes, propõe-se um longo vo-
lume junto a divisa norte (4), de materialidade leve, como pano de 
fundo aos elementos extraordinários do conjunto arquitetônico.
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