
Wellington Pavillion
Centro de exposições em Wellington

Localização: Oriental Bay - Wellington, Nova Zelândia
Programa: espaço expositivo, café e praça coberta
Equipe: Danielle K. Gregorio e Raquel K. Gregorio

Data do Projeto: setembro, 2018
Categoria: Concurso | Finalista

Uma das principais motivações da equipe foi criar um edifício que dialogasse 
com o seu entorno, local com uma rica paisagem natural. O centro de 
exposições está integrado a ela, como algo que a completa ao invés de 
interrompê-la. O pavimento no nível da rua foi desenhado como uma 
continuidade da calçada. Este espaço oferece a oportunidade para a criação 
de uma praça. A população local pode ocupá-la da maneira que desejar, 
como por exemplo, realizando teatros de rua, apresentações de música, aulas 
de yoga e qualquer outra manifestação pública. Entre a praça de entrada e o 
pavimento de exposições localizado no nível inferior, há uma arquibancada 
onde os visitantes podem admirar a paisagem. No nível da praia há um café e 
um espaço para a comunidade local realizar encontros e conversas. No fundo 
de cada ambiente do edifício (praça de entrada, arquibancada, exposições, 
sala e café) sempre há o oceano, um importante elemento na história e cultura 
da Nova Zelândia. Ele atua como atração principal da exposição e se torna 
parte da arquitetura. A fachada é composta por brises de madeira. Eles 
protegem o espaço expositivo dos raios solares. São móveis, possibilitando  
o controle da luz que entra no edifício.O centro de exposições convida os 

visitantes a relaxar, refletir e se divertir.  





Corte C-C em Perspectiva

Conceito:

1- Continuidade da 
calçada: criação de uma 
praça urbana

2- Continuidade da 
paisagem: o oceano como 
parte da arquitetura

3- O centro é um espaço 
de interação entre a 
cidade, a natureza e os 
moradores de Wellington

Expressões públicas



Planta 3° pavimento - nível da rua
1- Praça de entrada | 2- Arquibancada | 3- Rampa de acesso à praia I 4- Oriental Parade

Planta 1° pavimento - nível da praia
7- Café | 8- Banheiros | 9- Espaço para reuniões da comunidade I 10- Depósito

Planta 2° pavimento
5- Espaço expositivo | 6- Brise soleil móvel

Corte A-A

Corte B-B





Placas solares

Cobertura em madeira 
e vidro

Estrutura de madeira

3° Pavimento (nível da 
rua): continuidade da 
calçada: espaço para 

expressões públicas  
(música, dança, etc.)

2° Pavimento: exposições, 
eventos, brise soleil

1° Pavimento (nível da 
praia): café, espaço para 

comunidade, banheiros

Isométrica


