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Ubicació de teatre Grec a
Barcelona

El Teatre Grec és un teatre a l'aire lliure a Barcelona, situat al carrer de Santa Madrona de
Barcelona, a la muntanya de Montjuïc.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Montju%C3%AFc_(Barcelona)


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 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"



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 



 

Perfils d'usuaris



Per a la tipografia he buscat un tipus que evoqués
a la època Grega, amb línies fines i serifa.
Desprès de realitzar diverses proves he decidit
utilitzar l'anomenada Archeologicaps. Aquesta
tipografía senzilla i fàcilment llegible li aporta el
tipus d’elegància i sofísticament que busca
l’esdeveniment del Teatre Grec.
Per a millorar la llegibilitat al tótem de l'entrada
s'utilitzaràla tipografia Montserrat. 

Tipografia

Paleta cromàtica



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  



Tótem a l'entrada
amb historia del
teatre i dels jardins
interiors
Aquest tòtem s’instal·larà a l’entrada
del recinte, donant la benvinguda als
espectadors i pretén introduïr-los
mitjançant un gravat sobre una pedra
monolit en el recinte històric on estàn a
punt d’entrar. S'ha modificat la
tipografia del contigut per tal de
millorar la llegibilitat. S'inclou també un
QR per tal que els visitants es puguin
baixar la App del festival Grec. 
 
 



Materials 
Emprats

Pedra pissarra

Fusta

Pintura daurada



Senyals de direcció
per ubicar zones 
Per tal de senyalitzar la zona de tast de
vins i de foodtrucks s’ha optat per unes
senyals a mitja alçada que facilitin la
llegibilitat per part de tots els públics,
en el lloc més concorregut del recinte.
Els materials emprats consten d'una 
 estructura de fusta que aguanten unes
senyalitzacions fetes de pedra pissarra
escrita a sobre amb pintura daurada. 

 



Altres
senyalitzacions
en l'espai
Per a la resta de senyalitzacions s’ha
utilitzat el mateix sistema i contrast anterior.
Fons de pedra pissarra directament clavas a
la paret i tipografies en color daurat. La
numeració de les files al pati de butaques
serà en números romans.



Mockups en l'espai real 



 

Ubicació elements
senyalístics en l'espai



El document executiu
Rosa Llop, PID_00250267

La formalització del sistema
Rosa Llop, PID_00250265

El sistema d'informació. 
Rosa Llop, PID_00250262

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

Consultada a la web de la UOC

Gràcies
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