teatro

de ateliê de figurino e cenário e de preparação

Inspirados no Teatro Oficina, Lina Bo Bardi, e

pluralidade. Dessa forma, propõe-se um mobiliário

na Fundação Prada, OMA, os espaços propostos

de compensado naval resistente à água que pode

no projeto tem como propósito valorizar a

ser fabricado pelos próprios estudantes nos

performance de arte em todas as suas esferas. A

ateliês. Essas diferentes configurações podem vir

Sala Alziro azevedo tira partido da recuperação

a ser palco para aulas dos cursos vinculados ao IA/

do espaço patrimoniado existente e da sua

UFRGS, apresentações artísticas e exposições de

localização para estabelecer novos diálogos entre

arte, dado seu caráter público.

a comunidade acadêmica e a população geral de

Partindo deste edifício, esse conceito se permeia

Porto Alegre, integrando-os através da arte.

na malha urbana através de um térreo livre que

Como

integração,

conecta o tecido mais fechado do centro com o

propõe-se o restauro do edifício e a implementação

espaço aberto onde está localizada a então Praça

da nova tipologia de Teatro Caixa-Preta. Esse

Campus Sales, rebatizada Largo da Lucinha. Dessa

espaço condiz com a linguagem cênica que propõe

forma, o caráter artístico se expande dos espaços

um espaço básico retangular com fundo preto e

tradicionais e atinge a população geral, tornando o

opções variadas de layout interno. Além disso, tendo

espaço mais sensível ao passante.

forma

universidade e cidade
integradas através do
espaço público

dialogam na mesma linguagem de integração e

de

recuperar

essa

10. espaços de aulat teórica
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em vista que o aprendizado é coletivo, os espaços

01. espaço de preparação e camarins

07

módulo 100x100x25cm
compensado naval com
resina resistente à água

layout aula

80 pessoas

90 pessoas

100 pessoas
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módulo 50x50x50cm
compensado naval com
resina resistente à água
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distribuição do programa
01. espaço de preparação e camarins
02. área técnica
03. portaria
04. espaço de administração
05. espaço de professores
06. espaços de aula prática
07. espaços de aula teórica
08. ateliês de cenários e figurinos
09. estúdio de gravação
10. espaços de aulat teórica
11. teatro caixa preta

1. chapa metálica lisa de aço galvanizado
encaixe macho/fêmea, e=2mm.
2. calha em aço galvanizado com 1% de
declividade.
3. impermeabilização em manta térmica
de subcobertura.
4. isolamento termoacústico, e=140mm.
5. terças em perfis U de aço carbono
L70xA140mm.
6. forro em madeira chapas de madeira
pintado de preto.
7. treliça metálica pré-fabricada com
perfis U de aço carbono L100xA200mm
e tirantes tubulares metálicos, seção
circular, acabamento em pintura
eletrostática preta.
8. viga perfil I em aço carbono
L210xA600mm fixada à fachada estrutural
com 04chumbadores de aço a cada 1m,
acabamento em pintura eletrostática
preta.
9. laje de concreto armado engastada em

11. teatro caixa preta

estrutura interna, e=200mm.
10. contrapiso de argamassa, e=30mm.
11. laje existente do teatro
12. piso de cimento alisado, acabamento
em verniz, e=20mm.
13. viga perfil I em aço carbono
L140xA200mm, acabamento em pintura
eletrostática branca.
14. chapa perfurada para ventilação,
esquadria em alumínio, acabamento em
pintura eletrostática branca.
15. manta de isolamento acústico
16. piso de tacos de madeira maciça,
paginação espinha de peixe.
17. esquadrias de PVC com vidro duplo
fixo h=60cm.
18. esquadrias na parte interna de PVC
com vidro duplo fixo.
19. esquadrias existentes restauradas.
20. pintura em tinta acrílica epoxi cor
branco.
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composição
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Entre as intervenções propostas para a Sala

e captação de água da chuva.

Alziro Azevedo, estão a remoção das paredes

No que diz respeito ao restauro do patrimônio

internas e contrapiso existentes, para a criação

existente, é prevista a recuperação das esquadrias

do espaço interno livre de 160m equipado como

e venezianas de valor histórico, em conjunto com

teatro caixa-preta. Também é projetada uma nova

a adição de novas esquadrias na parte interna

estrutura interna de vigas e pilares metálicos para

de PVC com vidro duplo para melhor isolamento

amarração das paredes estruturais de alvenaria

acústico do lugar, assim como a restauração dos

da fachada, incluindo mezanino de apoio ao

ornamentos e acabamentos da fachada.

telhado metálico com isolamento termo-acústico
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teatro e escada, assim como a nova estrutura para

