
Do grafite, criado com o logo do Batman nos anos 80, à expansão de artes e 
cores dando o tom da diversidade e inclusão, que é o norte de toda a socie-
dade paulistana.

Influências cubistas e psicodélicas de estudantes por becos e vielas atraí-
ram novos artistas e novos empreendimentos, gerando novas economias e 
é isso que vamos trazer para você conhecer e reconhecer, sem limitações ou 
proibições… com o Catraca Livre!

Durante os dias do Epicentro, o  [Re]Conheça SP lhe oferecerá, de uma forma úni-
ca e plural, a oportunidade de conhecer e reconhecer a Vila Madá e o Beco 
do Batman com experiências guiadas, realizadas por  profissionais especia-
lizados e prontos para te conduzir numa jornada cultural incrível e aberta ao 
público, num dos pontos mais importantes para a economia criativa paulis-
tana e para a arte urbana. 

Vem com a gente!  

[Re]Conheça SP no Epicentro da economia criativa da cidade de São Paulo.

Dias 25 e 26 de setembro, das 10 às 18h
TRAÇADO DO ROTEIRO - 30 minutos
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NO EPICENTRO DE SAMPA



Rua Aspicuelta 
Rua Aspicuelta, 99 - Catraca Livre e
saída pelos fundos para o Beco do 
Batman e atores da economia
criativa

Rua Medeiros de Albuquerque 
Rua Medeiros de Albuquerque, 202- 
Eduardo Kobra homenageia Monet 
e a comunidade japonesa

Galeria A7MA
Ida até a Galeria A7MA, que tem 
como proposição obras inspiradas 
nas artes de rua do Beco do Batman

Escadaria do Patápio
Escadaria do Patápio - Falar de Pa-
tápio Silva, grande musicista brasi-
leiro e sobre como são feitas as ma-
nutenções da escadaria

imagem: instagram @a7magaleria

imagem: noticias.r7.com.br
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Bar do Beco
Passagem pelo Bar do Beco, pelo 
propósito de economia criativa

Praça José Afonso de Almeida 
Apresentação da praça pública 
José Afonso de Almeida, que teve 
ações de revitalização e cuidados 
de Gilberto Dimenstein

Queijaria Artesanal 
Apresentação da Queijaria Artesa-
nal da Vila Madalena, pelo propósi-
to da economia colaborativa

Praça Gilberto Dimenstein  
Ida até a praça Gilberto Dimenstein 
para mostrar uma das ações pro-
movidas pelo grupo Catraca Livre 
de benfeitoria pública, e com ho-
menagem ao criador do projeto

imagem: instagram @vilamadalena.co

imagem: instagram @bardobeco

imagem: instagram @leoraposoblogvilamadalena

imagem: instagram @leoraposoblogvilamadalena
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Galeria Alma
Passagem pela galeria Alma da Rua, 
contando sobre a importância de-
les para o local

Final
Volta ao Beco para falar dos outros projetos da região, dos grafites e murais 
dos artistas que lá estão, com ponto de chegada na Catraca Livre, termi-
nando com apresentação da ÔSH!, a primeira gelateria da história criada 
dentro de uma favela.

imagem: instagram @galeriaalmadarua
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