
 Em meio a cortes homéricos 
de verbas da Cultura e de ataques 
à arte, há motivos para pensar 
que a barbárie não se instala, 
devido à uma produção cultural e 
artística que resiste. Em recente 
pesquisa nas capitais das cinco 
regiões do país, a Rio Grandense 
situa-se acima da média no que 
tange os hábitos culturais dos 
seus habitantes. Grandes eventos 
efêmeros como a Feira do Livro, 
a Bienal do Mercosul e o Porto 
Alegre em Cena evidenciam o 
sucesso de atrações artísticas e 
culturais entre a população.

 O festival de teatro, que já 
se encontra na sua 25º edição, 
foi responsável por transformar 
a cidade e nossos artistas, e 
colocou Porto Alegre no mapa das 
grandes produções cênicas do 
Brasil e do mundo. Em contraste, 
o cenário da educação teatral 
sofre em condições precárias de 
espaço físico. A Faculdade de 
Artes Dramáticas da Universidade 
Federal, que poderia ser um pólo 
de referência nacional assim 
como é o Festival, carece de 
instalações necessárias para 
abrigar o seu exigente programa. 
O prédio que abriga o curso e 
a Sala de apresentação teatral 
Alziro Azevedo, na Rua Gen. 
Vitorino, no Centro Histórico da 
cidade, é negligenciado: sofre 
com a falta de manutenção dos 
seus espaços, improvisados e 
limitados. 

 Aliado a este cenário, 
grupos independentes de teatro 
demandam espaços públicos 
para locação e realização das 
suas atividades que não existem 
na cidade. A população anseia 
pela arte e consome a produção 
teatral, como é evidente no 
sucesso do Festival Porto Alegre 
em Cena. É necessário um espaço 
que represente esse contexto 
cultural exigido pelos produtores 
e consumidores de arte. É nesse 
quadro, portanto, que deve-se 
entender a proposta para um 

complexo de artes dramáticas: um 
combate à amnésia, ao descaso, 
ao desinteresse governamental. 

 Uma nova sede para o curso 
de artes dramáticas é, assim, aliada 
ao contexto do mercado teatral da 
cidade: o Festival Porto Alegre em 
Cena utiliza diversos espaços da 
cidade para a realização da sua 
programação cênica, mas não 
conta com uma sede própria para 
atividades paralelas de pequeno 
porte. Oficinas, Workshops 
e Residências Artísticas da 
programação do Em Cena 
poderiam ocorrer num espaço 
disponível para locação não só 
do Festival, como de grupos de 
teatros independentes, gerando 
um ambiente pulsante de trocas 
entre as diferentes instituições. 
Assim, cria-se o contexto artístico 
exigido pela cidade no constante 
combate pela valorização das 
artes e da cultura.

 À semelhança da negligência 
enfrentada pelo Instituto de Artes 
da UFRGS, o local escolhido 
tem a sua valiosa edificação 
abandonada à mercê de 
intemperismos que lentamente 
a transformam em ruína. O 
Palacete Chaves Barcelos situa-
se no número 863 à Rua Duque de 
Caxias, esquina com a Rua Gen. 
João Manoel, no Centro de Porto 
Alegre. Do início do século XX, o 
projeto de residência para família 
Chaves Barcelos é de autoria 
do arquiteto Theo Wiederspahn 
e foi inventariada como bem 
de estruturação pela Equipe do 
Patrimônio Artístico, Histórico e 
Cultural da Secretaria Municipal 
da Cultura em 2004. Como 
premissa do projeto, há o restauro 
e refuncionalização do palacete. 
Dessa forma, pretende-se dar 
um novo significado à cultura 
da cidade com o renascimento 
de um bem precioso a partir da 
implantação de um programa 
que necessita também da sua 
revalorização.
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Três eixos de simetrias urbanas 
ligam o centro da cidade ao cais do 
porto: edificações monumentais 
e gêmeas marcam essa simetria, 
como é o caso do MARGS (16) e 
do Memorial (17). No passado, a 
R. Gen. João Manoel, com a sua 
escadaria e esquinas marcadas 
por dois casarões similares, servia 
como um eixo de articulação 
urbana, o qual foi perdido com 
o processo de urbanização e 
consequente demolição de um 
dos casarões. No terreno vazio, 
um novo equipamento urbano 
retoma o conceito de simetria 
através da sua solução formal e 
propõe o renascimento da rua. 

simetrias urbanas
conexões cidade - cais

A área de intervenção se insere no 
local de maior acessibilidade da 
cidade, a apenas dois quarteirões 
do eixo de maior concentração de 
terminais de transporte coletivo, 
o que o torna propício para a 
alocação de um equipamento 
público.

concentrações de terminais 
de transporte coletivo
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Resgate Cultural: 
um novo contexto para as artes dramáticas

     Localização

   situação


