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 Localizado em Porto alegre, o Artsy é um produto diferente de tudo o que a Cidade Baixa já viu, 
perfeitamente integrado ao Bairro. É um empreendimento multiuso com lojas, apartamentos e escritórios com 
muita preocupação com a integração. O Artsy Creative Life Work and Shop é formado por 134 apartamentos 
de 42 a 150 m2 (studios, studios top, 2 dormitórios, suíte duplex, apartamentos garden), infraestrutura com 
fitness Center, party box, art laundry, bikes, lounge gourmet, entre outros), 55 studios work de 30 a 97 m2, e 
Mall com 16 lojas. 
 Trata-se de uma arquitetura que promove conexão tanto física quanto simbólica, que respeita a cultura, 
a história e as raízes locais, ao mesmo tempo em que se conecta com a rua e o olhar vanguardista do bairro.

 A conectividade era uma grande premissa, por tratar-se do último grande terreno disponível da região, e por isto seria fundamental conectar visualmente e funcionalmente esta “mini- 
cidade” à macro cidade, integrando o interior do terreno com a calçada: uma extensão do espaço público estabelecido através do Mall. 
 Um convite seletivo a apropriar-se do espaço funcionando como um pulmão contemporâneo envolvendo conveniências, serviços, comércio e gastronomia. Para viabilizar o uso do 
pavimento térreo com o Mall, necessitou-se resolver o estacionamento em 2 níveis subterrâneos, solução pouco considerada na região pelo elevado custo de execução. 
  A região valoriza e promove a peatonalidade. A vida se resolve a pé na Cidade Baixa, conforme comentário de muitos moradores ao longo da pesquisa de campo. Isto reforçou a crença 
na vocação para uso misto, onde o mall e programas de apoio potencializariam a usabilidade da cidade, seja para o bairro, que passaria a ter mais um ponto de comércio e serviços qualificados, 
seja para os próprios moradores e usuários do empreendimento, que teriam o acesso a estes serviços, bastando usar o elevador para acessar as conveniências, fato especialmente útil para 
idosos (por reduzir distâncias), e jovens profissionais e estudantes (ao poupar tempos de deslocamento). 
 Do ponto de vista morfológico, o formato do terreno e seu entorno sugeriram o estudo de soluções pouco usuais na arquitetura da edificação, em especial no tocante a alturas e visuais. 
No mesmo ponto da Lima e Silva, no lado oposto em que se localiza o terreno, há a pré-existência de edificações altas, chegando a 12 pavimentos. O regime urbanístico do terreno em estudo 
permite a construção de até 15 pavimentos (54 metros de altura), com afastamento mínimo de aproximadamente 10 metros da calçada. Este era um limitador muito brando, pois acabaria 
gerando um “corredor” de edifícios altos, prejudicando a paisagem local. Talvez fosse mais lucrativo, mas não uma solução que respeitasse a região.   
 A solução encontrada foi mover o setor residencial para o interior do lote, proporcionando, assim, um afastamento de aproximadamente 60 metros entre torre e calçada. Com isto, o 
pedestre, ao circular a quadra, teria a torre coberta visualmente pelas próprias edificações do entorno, viabilizando a construção em altura sem interferir na paisagem local. 
 Para o setor comercial e mall, optou-se por uma solução de edificação de 5 pavimentos (15 metros de altura). Mesma altura da edificação ocupada pelo supermercado ao lado, com 
o objetivo de manter o gabarito atual da rua para o pedestre. Mesmo assim, esta edificação foi afastada 15 metros da calçada, 10 metros a mais do que o necessário de acordo com regime 
urbanístico para esta altura. O objetivo ao afastar a edificação foi permitir que a frente do terreno fosse percebida como extensão da calçada e, portanto, espaço semi-público, convidando o 
usuário a se apropriar do térreo.
  Esta solução viabilizou visuais mais qualificados para o setor residencial, afastando-o das edificações do outro lado da Avenida Lima e Silva a oeste e aproximando do Parque Farroupilha 
as unidades voltadas para leste, qualificando, assim, suas visuais para o parque. A área condominial do setor residencial foi disposta no sexto pavimento, logo acima do setor comercial, 
viabilizando vistas para a Redenção a partir da piscina e academia, bem como áreas de convívio e socialização com vistas para o skyline do entorno.
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Linguagem arquitetônica: combina elementos do passado, presente e futuro mixados
sob uma visão contemporânea. Dos anos 70, as marquises, janelas verticais e pórticos,
moldando o setor residencial, uma referência ao modernismo tardio da arquitetura porto ale-
grense.

Dos anos 90 e 2000, a preocupação com o  tratamento das fachadas norte e sul através de
brises metálicos e superfícies de cor na fachada leste e oeste, todos tratados com matizes ran-
dômicas dentro de uma paleta de tons quentes. Do olhar para o futuro, a inspiração minimalista 
das faixas e floreiras do Mall e o desenho orgânico das esquadrias do setor comercial. Todos 
os elementos pesados e ponderados buscando uma equação sutil ora pautada pelo diálogo 
formal, ora pela ruptura e personalidade própria dependendo do olhar do usuário.

Programação: o design contempla uma diversidade programática que mimetiza a diversidade
da própria Cidade Baixa, resumindo e simbolizando em menor escala a mesma complexidade
programática do bairro. O programa foi então segmentado em áreas de uso coletivo de
contemplação, estacionamento, lazer e serviços, lojas, escritórios e residências, e estas últimas 
ainda segmentadas em apartamentos compactos voltados ao público single, apartamentos de 
1 dormitório voltados a solteiros e casais sem filhos, e apartamentos de 2 dormitórios voltados 
a famílias e também ao público sênior.
Devido a esta multiplicidade de programas, medidas foram tomadas para garantir acessibili-
dade universal atendendo desde as necessidades de crianças, jovens, idosos e portadores de 
necessidades especiais.
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