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Símbolo do pioneirismo industrial, a antiga Fábrica de tecidos Bernardo
Mascarenhas foi transformada, em 1987, em um Centro Cultural que hoje
oferece à comunidade galerias de arte, anfiteatro, videoteca e salas de aula,
além de corredores para realização de eventos.
Enxergando a importância do legado da antiga Fábrica e de seu uso atual, o
projeto visa fazer uma intervenção mínima, de forma a mudar apenas alguns
elementos como conexões, circulações, restaurar estrutura e elementos em
mau estado de conservação, e propor novos usos a espaços inutilizados. No
térreo, a escada e elevador foram realocados para a Recepção, enquanto na
ala esquerda do edifício foi mantida a administração e a galeria de exposição;
acrescentando o museu permanente aberto ao público, no qual se contará a
história da antiga fábrica e sua relação com o desenvolvimento da cidade de
Juiz de Fora, para promover a valorização e preservação de sua memória. Foi
acrescentado também um espaço contemplativo, com jardim e quiosques na
saída da ala oeste em direção ao estacionamento. Tudo para manter e
respeitar a natureza cultural do Espaço.

No pavimento superior, a videoteca, salas de aula e galeria foram
mantidas e reformuladas. Acrescentamos uma passarela de conexão
direta com a Biblioteca Murilo Mendes, para que ela se insira melhor
no contexto de anexo do CCBM. Foi adicionado também um pequeno
átrio que rasga o pavimento e se relaciona com o térreo onde se
encontra o museu. E o último pavimento continuará funcionando
como um ambiente multiuso, com caráter também de “mirante”,
garantindo uma vista ampla do complexo.
No projeto, foram aplicadas questões ligadas ao patrimônio, à
acessibilidade e à prevenção e segurança contra incêndio e pânico.
O projeto também prevê sistema de aproveitamento de águas
pluviais através da captação por calhas na cobertura, que podem ser
utilizadas na limpeza, irrigação de jardins, refrigeração, e sistema de
combate a incêndio.

Galerias e
Oficinas

Salas do Conservatório

BMMM

Anexo BMMM

Conservatório

Mercado Municipal
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Museu da Fábrica (CCBM)
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LEGENDA:
1. Recepção

13

2. Museu da Fábrica

14

3. Galeria de Arte

15

11

4. ADM/ Centro de

25

Informações turísticas
5. Sala de exposição

6. Salas de oficinas
7. Corredor Cultural

15. Livros doados
16. Área de Leitura setor geral
17. Salas de estudo em grupo

13

18. Café Bar

8. Camarim

26

24 23

22
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19. Circulação vertical
9. Auditório

20. Mercado Boxes

10. Espaço de Café e Jardim
11. Recepção BMMM
12. Setor Infantil
13. Sanitários
14. Ouvidoria

21. Foyer
22. Auditório CEMHFA
23. Palco
24. Camarim
25. ADM /Secretaria
26. Sala de Concerto de Câmara
27. Salas de aula
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PLANTA BAIXA TÉRREO
Esc: 1/400

A volumetria do prédio anexo foi
mantida, de maneira que a
estrutura
existente
seja
aproveitada, e sua fachada foi
pensada respeitando o ritmo de
cheios e vazios das aberturas dos
prédios da antiga fábrica. Com
uma parte da fachada translúcida,
cujo
sistema
incorpora
um
isolamento
que
protege
os
espaços interiores das rigorosas
temperaturas tanto no inverno
quanto no verão. Também foi
utilizado um revestimento em aço
corten no volume onde se
encontra a circulação vertical. Os
materiais buscaram mostrar o
contraste entre o antigo e novo,
mas que dialogam com os
edifícios em tijolos, sem cometer
um falso histórico e tendo uma
linguagem estética harmonizada
com o conjunto. No projeto, o
mesmo programa foi mantido, com
o acréscimo de alguns ambientes
que reforçam o conceito de
biblioteca parque, promovendo
espaços de leitura, interação, da
educação e das artes. Na parte
tombada, uma nova rampa de
acesso aos diferentes níveis do
mezanino e térreo será locada
para o lado oposto da existente
hoje, com o objetivo de valorizar
mais as aberturas da fachada e a
visualização
do
conjunto
arquitetônico. Na cobertura do
anexo foi projetado um terraço
jardim, e para a do edifício
tombado, utilizamos claraboias
planas, confeccionadas em perfis
de aço e vidros laminados, para
iluminação natural do interior da
Biblioteca, e placas de captação
de energia solar, visando a
sustentabilidade e economicidade.

PLANTA BAIXA – 2° PAV.

FACHADA LESTE - CCBM E BMMM
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36.Biblioteca
37.Sanitários
38.Salas Multiuso
39. Salas de Aula
40. Praça de
Alimentação
41. Lojas
42. Mercado Boxes
43. Restaurantes
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Terraço Jardim

3° PAV. BMMM

Manutenção da
cobertura atual

4° PAV. BMMM

53

Calhas de
captação de
água
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Claraboia
Placas solares
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COBERTURA

LEGENDA:

12

16

44. Sanitários
45. Copa

CORTE CC – BMMM

46. Acervo técnico
47. Secretaria
48. Sala do Diretor
49. Sala de Reunião
50. Almoxarifado

29

29

30

28

51. Setor Memória

31

52. Sala de Leitura criativa
6

5

1

3

2

4

e Arte

53. Terraço Jardim
CORTE LONGITUDINAL - CCBM
Pintura das
Fachadas do
CCBM, na cor
bege.

FACHADA SUL - CCBM
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LEGENDA:
28. Videoteca
29. Salas de Arte multiuso
30. Sala de exposição
31. Curadoria
32. Sanitários
33. Passarela
34. Setor Empréstimos
35. Setor Leitura
compartilhada

BIBLIOTECA
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Manutenção da
Fachada
tombada com
tijolos.

Painéis de Aço
Corten, com
alta resistência
a corrosão.

Pele de Vidro
Branco Translúcido,
com estrutura
metálica.

FACHADA NORDESTE – MERCADO MUNICIPAL

MERCADO MUNICIPAL
A disposição das lojas e boxes do Mercado, que ocupam todo o pavimento
térreo, foi mantida, com apenas pequenas alterações. No pavimento
superior, buscou-se a concentração de lanchonetes e restaurantes de
forma a criar uma “praça de alimentação”, próxima dos mezaninos e que
se conecta diretamente com o Conservatório de Música. Assim, resolvendo
a demanda dos alunos e funcionários que poderão usufruir do local. Além
de manter a organização de lojas, de diversos serviços, sejam
gastronômicos, culturais, musicais, etc.

CONCURSO FÁBRICA MASCARENHAS

Realização:

Apoio:
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