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Galeria 1, localizada
no térreo, é um
espaço expositivo
integrado ao sítio arqueológico.
A Galeria 2, fica no 1º pavimento. Ambas são climatizadas e contam com iluminação interna
especial.

Apresentação

Detalhes
Técnicos:
Espaço semi-aberto,
localizado na entrada da CAIXA Cultural, apropriado para exposições de pequeno
porte, que não necessitem de climatização específica. Possui duas grandes aberturas, como janelas, vol-

GALERIA
tadas para a1:
entrada principal da CAIXA Cultural São Paulo. Seu nome é uma homenagem à primeira
poupadora da Caixa Econômica Federal de São Paulo, que abriu sua caderneta em 1.875.

(Térreo)
• Área aproximada: 300m²;
Térreo
•Andar:
Pé-direito:
7,50m.

Portas: Não Possui.
Área: 81,852:m²
GALERIA
Pé-direito: 4,32m
(1º
piso)
Piso:
tacos de madeira com sinteco.
•Características
Área aproximada:
das228m²;
paredes: Painéis de aproximadamente 3,82m de altura. Área externa em dry• Pé-direito: 4m
wall(ver orientações específicas de montagem/desmontagem) e parte interna em madeira. Possui duas
grandes aberturas (janelas) voltadas para a entrada principal da Caixa Cultural.
Iluminação: spots que se encaixam em trilhos de 220 volts. São 8 amperes em cada circuito (cada 03
réguas de trilho formam um circuito). A Caixa não fornece a iluminação.
Influência de luz externa: Sim, especialmente parte externa. Na Parte Interna, a influência externa
é bastante reduzida.
Tomadas: 05 de 220v na área interna da Galeria e 05 de 220V na área externa.
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.
Acesso: pelo Octogonal do Térreo (Foyer), próximo à recepção da Caixa Cultural.

CONTATO

RECIFE – PE – (81) 3425-1900
Avenida Alfredo Lisboa, 505 – Bairro do Recife

CONTATO

SÃO PAULO - PRAÇA DA SÉ - SP - (11) 3321-4400
PRAÇA DA SÉ, 111 – 8O ANDAR - CENTRO.

