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Coordenamos o Projeto da Sala Sinfônica da OSPA - Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre, para a implantação no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.
A implantação proposta visa voltar a edificação para o parque e para o rio, uma
das visões mais privilegiadas da cidade, com a permanente preocupação que a Sala
Sinfônica esteja totalmente inserida na paisagem urbana. Assim, o objetivo é que o
equipamento cultural qualifique o entorno e tenha grande relevância social para a
comunidade, tornando-se um centro de excelência musical.
Nosso escopo de trabalho compreende, além da coordenação geral e
desenvolvimento dos projetos arquitetônico, acústico e cenotécnico, a coordenação
de todos os projetos complementares.
A equipe é multidisciplinar, contando com consultoria nacional em acústica da
Acústica & Sônica e consultoria internacional em acústica de Chris Blair e sua equipe,
ambos participantes de nossa equipe de trabalho da Sala São Paulo, entre outros
projetos.
Com uma área total de 13.000m², além da sala para apresentações com
capacidade para 1.500 pessoas e infra-estrutura de apoio (salas de ensaio separadas
por naipes, camarins, oficina), abrigará a administração da OSPA.
O complexo terá: foyer, 06 elevadores (04 para público), 01 nível de plateia e 02
mezaninos, salas de ensaio, camarins individuais e coletivos, lounges, restaurante,
cafeteria, loja e terraço.
O projeto teve como base o conceito de sustentabilidade ambiental, social,
cultural e econômica, com o uso de sistemas tecnológicos de baixo impacto ambiental,
baixo consumo e grande eficiência energética; racionalização e reuso das águas; uso
de energias renováveis; otimização da iluminação natural e ventilação, também o uso
de materiais locais renováveis e de baixo impacto ambiental, reciclados,
biodegradáveis, recicláveis, reutilizáveis e certificados na edificação.
Estão previstas todas as facilidades tecnológicas, de conforto, segurança e
acessibilidade universal, além de estacionamento com 375 vagas.
O Projeto Arquitetônico buscou a excelência acústica que um projeto desta
especificidade exige, referenciada nas seguintes salas:
Vienna Grosser Musikvereinsaal - Viena, Áustria.
Amsterdam Concertgebouw - Amsterdã, Holanda.
Symphony Hall - Boston, Estados Unidos.
Seiji Ozawa Hall - Lenox, Estados Unidos.

+ 55 51 3330.1434 + 55 51 3018.1434
Machado de Assis, 945 90620.260
Ó
Petropolis
Porto Alegre/RS
Brazil

www.soleassociados.com.br

SALA SINFÔNICA OSPA
Porto Alegre - RS
2007
Ficha Técnica
Área total: 13.000m²
Capacidade total: 1500 lugares
Camarins individuais: 02
Camarins coletivos: 05
Backstage, coxia Lateral e foyer dos músicos
Sala piano
Cabine operacional
Doca carga e descarga
Hall de carga e descarga
Bilheteria
Chapelaria
Loja
Terraço
Sanitários femininos, masculinos e PNE
Café, restaurante e bar
Elevadores para público, administrativo, carga, piano e coro.
Escadas para público e de emergência
Salas de ensaio para metais, percussão, cordas, madeiras e harpa.
02 Salas de ensaio coletivo
04 Salas para prática individual
Piso técnico
Musicoteca
Áreas de apoio administrativo
Estacionamento com 375 vagas

+ 55 51 3330.1434 + 55 51 3018.1434
Machado de Assis, 945 90620.260
Ó
Petropolis
Porto Alegre/RS
Brazil

www.soleassociados.com.br

