
Albert Bou Curs 22/23

PAC2 -
Conceptualització i
estratègia
Projecte III: Senyalística i Digital
Signage



Teatre Grec
El teatre grec de Barcelona és un símbol de
la vida cultural barcelonina. Per tant em
sembla un clar exemple del briefing
proposat, on el lema és "Els llocs que són
estimats i gaudits són llocs que prosperen"
L'espai escènic va ser inaugurat a l'any
1929 per l'Exposició Universal i està situat
a una antiga pedrera. 
Uns magnífics jardins acompanyen el
teatre, on destaca un roserar recuperat fa
pocs anys. El 1976 va nèixer el Grec
Festival de Barcelona, que pren el nom
d’aquest espai escènic.



Descripció del
projecte
El festival Grec ens proposa realitzar
un projecte de senyalística de tot el seu
espai per la temporada 2022/23. En ell
s'hi realitzaràn diversos events que
constaràn de funcions artístiaques
amb un previ tastet de vins i manjar a
càrreg d'unes food trucks.
S'adjunten a continuación un seguit de
fotografíes  per tal de fer una
descripció il·lustrada del lloc i l'espai 





El primer objectiu serà introduir als usuaris
en l’espai i l’entorn on estàn a punt d’entrar
en forma de tòtem que explicarà
resumidament la història de la creació del
teatre grec i dels fabulosos jardins,
guardonats amb diversos premis.

Seguidament hi haurà un cartell que
informarà als usuaris de la ubicació de la
venda d’entrades.
Al entrar a l’espai hi haurà cartells per tal de
guiar als usuaris tot indicant-los les quatre
zones bàsiques a conèixer, escenari, tast de
vins, zona de menjar i lavabos.

Objectius 



Elements senyalístics que he trobat durant la meva visita

El sistema de senyalística



 

Perfils d'usuaris



El programa del Teatre Grec 22/23 et traslladarà a l'antiga grècia. El manjar, el vi, l'acrópolis, inclús la
senyalística formarà part d'un conjunt coherent I sorprenent.

"El nou Grec i l'antiga Grècia més units"



Oportunitats d'implementació

· Tótem a l'entrada amb historia
del teatre i dels jardins interiors
· Senyal d'on s'ubica la venda
d'entrades
· Senyal per ubicar zona de vins I
zona de foodtrucks
· Sanyalització de lavabos a
diversos punts
· Porta d'accès
· Numeració de butaques  



El sistema d'informació. Rosa Llop,
PID_00250262

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espai/teatre-grec
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