CAIXA CULTURAL SÃO PAULO

GRANDE SALÃO
Apresentação
Com pé–direito muito elevado (13,5m), o espaço integra o térreo ao 2º andar do edifício, onde se
destaca o vitral de Henrique Zucca, do final dos anos 30, cujo tema é o trabalhador e as riquezas
de São Paulo. Do lado oposto ao vitral, há três painéis luminosos com imagens antigas da Igreja
São Pedro dos Clérigos, do período colonial, que ocupava o local onde hoje se encontra o Grande
Salão.

Andar: Térreo
Portas: 01, de saída para a rua Floriano Peixoto e 01 para o Camarim. Também há uma

passagem para o espaço Octogonal do Térreo.
Área: 190m²
Pé-direito: 13,5 m²
Piso: Granito.
Características das paredes: espaço aberto. Duas de suas faces são cobertas por vidros
de 3,8 m de altura, que fazem divisória com a Galeria D. Pedro II. Colunas em mármore de
carrara.
Iluminação: natural, através de clarabóia feita em vitral. A montagem do evento deve trazer
iluminação própria. A iluminação das Galerias nos três pavimentos, voltadas para o Grande Salão,
permanecem acesas 24h.
Influência de luz externa: sim – muita.
Tomadas: 01 de 220v no grande salão. As ligações dos espetáculos montadas no grande
salão são realizadas em quadros de força no Camarim (capacidades 50 e 70 amperes), com o
acompanhamento obrigatório do eletricista da Caixa.
Medição de Temperatura e Umidade: Não possui.
Climatização: Não possui.
Controle Umidade: Não possui.
Vigilantes no andar/galeria: 04. O número de vigilantes poderá ser negociado com a
Caixa, analisando-se caso a caso, conforme as necessidades específicas de cada evento.
Câmeras de vigilância: Sim.
Acessos: Para público e produção, pelo Octogonal do Térreo (Foyer), próximo à recepção da
Caixa Cultural. Para Carga e Descarga, pela porta da Floriano Peixoto.
Capacidade: Depende da montagem do evento. Sentadas, são em média 120 pessoas por
apresentação. Até 160 pessoas em pé dentro do Grande salão e até 100 em pé, nos corredores
laterais e, Octogonal Térreo.
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