
A edificação a ser restaurada trata-se do antigo depósito 
de garrafas da cervajaria. O galpão é um espaço amplo e 
com vão livre. Da estrutura antiga, restaram as paredes 
externas e as tesouras metálicas da cobertura. 

O projeto visa reabrir os vãos que foram fechados, 
restaurar a estrutura do telhado e dividir o espaço 
em mais de um repartimento. Uma das partes abriga um 
programa mais rígido, com uma sala de cinema tradicional, 
com todas os espaços de apoio necessários, dimensões 
previstas nas normas técnicas e revestimentos que 
favoreçam acusticamente o espaço.

O outro repartimento conta com um programa mais flexível, 
como um amplo espaço de convivência com projeção e de 
divulgação das atividades exercidas no complexo. Neste 
espaço, também é prevista uma grande arquibancada, 
que visa valorizar a visual externa à edificação de 
maneira acessível a todas as pessoas que frequentam 
este espaço.

Esta arquibancada, para funcionar de forma acessível, 
possui uma parte reclinável, que dá espaço para um 
sistema de plataforma pantográfica. 

Tanto a sala de cinema tradicional quanto o espaço 
de projeção mais flexível têm suas imagens projetadas 
através da mesma sala de projeção, mas com diferentes 
saídas de luz. Assim, o mesmo espaço técnico atende às 
demandas dos dois espaços. 

Já os painéis para a divulgação dos conteúdos 
cinematográficos e das atividades exercidas no complexo 
são fixados nas tesouras restauradas da pré-existência.

1 - cinema a céu aberto
2 - recepção e circulação
3 - banheiro
4 - copa
5 - sala de logagem
6 - sala de produção
7 - camarim
8 - banheiro camarim
9 - estúdio
10 - sala do gerador
11 - hall e espaço de projeções
12 - banheiro feminino
13 - banheiro masculino
14 - acesso sala de projeção
15 - cinema convencional

16 - estúdio de stopmotion
17 - acesso superior estúdio
18 - área técnica
19 - reservatório e ar-
condicionados
20 - reservatório e ar-
condicionados 
21 - sala de projeção (com 
possiobilidade de projeção 
para mais de um lado)
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