
Projeto

Subprefeitura da Lapa

Circuito Cultural



O projeto Circuito Cultural tem como objetivo incentivar o acesso à
cultura dentro da Subprefeitura da Lapa.

A região, que já conta com diversos estabelecimentos que
promovem lazer por meio da dança, arte e gastronomia, ainda
possui pouca visibilidade, mas muito potencial.

A ideia é inicialmente criar um selo cultural atrelando esses locais
em um circuito que será divulgado ao público junto com as
programações, para posteriormente associar isso a intervenções
urbanas que servirão não somente para divulgar o projeto pela
cidade, mas também para incentivar novos artistas independentes a
trabalhar pela região.

OBJETIVO



O SELO

Após um primeiro mapeamento dos estabelecimentos que irão participar
do circuito cultural podemos identificar diferentes focos de entretenimento
entre esses estabelecimentos.

Por conta disso, foi desenvolvido uma primeira sugestão de selo, que será
igual para todos os participantes do circuito, apenas com pequenas
variações de cores que poderão distinguir melhor qual o tipo de
estabelecimento, facilitando também a identificação pelo público e acesso
às programações.

As primeiras variações estabelecidas: Casas noturnas, gastronomia,
museu, teatro, casa de shows.

Outras possíveis variações podem ser entendidas junto à subprefeitura e os
participantes do circuito.



ONDE?



EXEMPLOS DE VARIAÇÕES DE SELOS



INTERVENÇÕES

Por meio do mapeamento dos estabelecimentos participantes do projeto, podemos estabelecer
rotas entre esses locais levando em consideração principalmente acessos por meio de
transportes públicos.
Uma vez que essas rotas forem estabelecidas e adequadas a pedestres, podem receber
intervenções urbanas que estimulam o dinamismo entre o espaço público e as pessoas, com
instalações lúdicas, desenhos de piso, artes em postes, muretas e implantação de Parklets.

Deste modo, o circuito entre os estabelecimentos que possuem o selo cultural fica mais atrativo
ao público, além de ser um fator disseminador do projeto.

Outra iniciativa que visa ampliar a produção e o acesso a cultura, é aliar a essas intervenções QR
codes que permitam que as pessoas acessem as programações dos estabelecimentos
participantes, e mais, que permitam artistas independentes e coletivos culturais que muitas vezes
não possuem condições, mas tem certa visibilidade, principalmente por conta das redes sociais, a
marcarem horários nos Parklets do programa para mostrar um pouco do que fazem, com saraus,
recitações, performances e shows, movimentando também o comércio local e incentivando novos
talentos.



Desenho de Piso



Criação de Pontos de Referência



Parklets Interativos



OBRIGADO!


