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O NÚCLEO DAS ARTES VISUAIS 
NO DISTRITO CRIATIVO

Quando o conceito de Econo-
mia Criativa ficou conhecido, no fi-
nal dos anos 90, atividades criativas 
com maior peso econômico, como 
Propaganda e Publicidade, Arquite-
tura, Design, Moda, Indústria Edito-
rial e Audiovisual, etc., naturalmente 
chamaram mais a atenção. Essas 
atividades mostram como arte e cul-
tura, de certa forma, estão em todos 
os lugares, mesmo quando não per-
cebemos e são parte importante da 
economia global.

 Vários participantes do Distrito 
C atuam nesses ramos e contribuem 
também para a criação de uma nova 
identidade nesse território da cidade. 
Mas mesmo as atividades que não 
tem um grande peso econômico são 
estrategicamente importantes. Existe um forte núcleo criativo de Artes no Distrito C, que inclui Artes Visuais, Literá-
rias e Cênicas. Especialmente temos um grande número de artistas visuais no projeto, pintores, escultores, fotógrafos, 
etc. Do ponto de vista da Economia Criativa, esses artistas visuais são também empreendedores.  Na verdade, são 
aqueles que mais trabalham no sentido de uma maior inovação. São como pesquisadores em ciência, testando os 
limites do conhecimento, e cujos resultados aparecem mais tarde, na forma de tecnologias utilizadas por todos nós. 
Sem eles a arte e a cultura avançam com muito mais dificuldade e as outras atividades criativas se alimentam dessa pes-
quisa. É interessante perceber como esses artistas se relacionam com o território e como se organizam internamente. 
Alguns residem na região do Distrito C e tem seus ateliers em casa, como o casal de artistas Moacir Chotguis e  Barbara 
Benz, e a artista Carol W. Outros moram no local, mas criaram em paralelo um espaço de atelier visitável, como o casal 
Clóvis Wolkmer e Ana Beatriz Fioravante Ribeiro, que mantém o Atelier Wolkmer. A artista Mariana Wertheimer 
reside no local onde tem o seu atelier, mas utiliza uma parte do espaço para a loja de decoração Casa 533, que tem em 
sociedade com a arquiteta Mônica Fachin.

Outros artistas mantém um atelier individual na região, sem serem moradores, como Leopoldo Plentz  e Rogério 
Pessôa.  Alguns artistas não residentes criaram ateliers abertos, como Victor Hugo Farias Nievas , com o Studio Inso-
nia, Carine Marques, com o Atelier Vó Zuzu e André Venzon, com o Atelier André Venzon.

Finalmente, no Distrito C existem também ateliers coletivos de artistas, uma nova forma de organização, como o 
Atelier Strey arte & design , com Lucas Strey e Marcos Strey , o Estúdio Hybrido, do casal de artistas, Marcelo Montei-
ro e  Vanessa Berg, que conta com dois artistas participantes, Kelvin Koubik e Jose Ernani Melo Chaves. Outro atelier 
coletivo é O Bestiário,  que conta com 9 artistas: Tamir Farina; Leo Garbin, Matheus Povoas, Maísa Stoltz, Fafá Coser, 
Cibele Kirsch; Sílvia do Canto, Luana Carolina Coutinho e Laurisa Narciso.

Conheça cada um desses artistas e locais na página de participantes:
distritocriativo.wordpress.com/empreendedores

Distrito C: distritocriativo.wordpress.com
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Esse termo � cou na moda e às vezes parece que tudo 
é Economia Criativa.  A criatividade é uma característica hu-
mana e está presente em todas as atividades econômicas, 
mas Economia Criativa não é simplesmente criatividade na 
economia.  A expressão � cou conhecida a partir de 1997, do 
Primeiro-Ministro inglês Tony Blair. Na época foi dada apenas 
uma lista de atividades: Propaganda, Arquitetura, Artes & An-
tiguidades, Artesanato, Design, Moda, Cinema, Música, Rá-
dio e Televisão, Artes Cênicas, Editoração e Software. Hoje 
temos as mais diferentes de� nições. 

Nossa de� nição parte do que chamamos núcleo criativo, 
as artes visuais (ver texto ao lado), literárias e cênicas. Nes-
tes casos, se coloca no mercado um objeto ou serviço que 
tem um valor puramente simbólico, cultural, como pinturas, 
esculturas, poemas, romances, músicas, espetáculo de dan-
ça, peças de teatro, etc.

Mas além desse núcleo criativo temos outras atividades 
econômicas que incorporam um valor simbólico importante a 
um objeto ou serviço que já tem outras funções, como mora-
dia, vestuário, mobiliário, locomoção, etc. Exemplos seriam a 
Arquitetura, a Moda, o Design. Nestes casos, o valor simbó-
lico está também embutido no objeto, mas em outros casos, 
como na Propaganda e Publicidade, pode estar separado � -
sicamente. Portanto, não há uma lista fechada de atividades, 
mas sempre que tivermos o valor simbólico como uma parte 
importante do valor de uso em um mercado, teremos Econo-
mia Criativa.

No entanto, nem todo símbolo vendido no mercado im-
plica Economia Criativa. Símbolos podem ser meios de infor-
mar, ensinar e gerar conhecimento e neste caso teríamos a 
Economia do Conhecimento, pois o seu valor de verdade é 
mais importante no mercado que seu valor puramente sim-
bólico.  Outras atividades, que podem envolver criatividade, 
como Esporte, Gastronomia e Turismo, na verdade vendem 
experiências (físicas, sensoriais, emocionais, etc.) e por isso 
preferimos agrupá-las  na Economia da Experiência.

O Distrito Criativo  é um Polo de Economia Criativa, mas, 
devido a suas relações muito próximas, fazem parte de seu 
ecossistema a Economia do Conhecimento, como publica-
ções, escolas,  e a Economia da Experiência, como restau-
rantes e hotéis. É esse mix de artistas e empreendedores 
dessas três economias ou setores, que permite que exista o 
Distrito Criativo como um projeto territorial com capacidade 
de transformar e melhorar o seu entorno urbano e com isso 
promover mais desenvolvimento econômico. 

5 SET. Ocupa Calçada com o Coletivo Arvoredo e cine na calçada
12 SET. O� cina Danças Afro-Brasileiras Contemporaneas com Roberta Campos e Percussão de Duda Cunha 
e convidados
19 SET. Projeto Baile dos Pés Descalços com Ana Muniz
25 SET. Prática Festiva de Tango com Elisa Hoffmann com música ao vivo com Ricardo Pacheco e Ciro 
Monteiro 
26 SET. 
 O� cina Danças Afro-Brasileiras Contemporaneas com Roberta Campos e Percussão de Duda Cunha e 

convidados
 Brechó de Trocas coordenação de Helena Soares 
 Projeto CasaAcustica shows com Glau Barros, Pamela Amaro e Recepção Artistica com Mario Marmontel

27 SET. Tardes Brincantes na Praça Florida

COMEMORAÇÃO DOS 4 ANOS DO ESTÚDIO HYBRIDO
Dia 26 de agosto será a Comemoração dos 4 Anos do Estú-
dio Hybrido, com o lançamento da Coleção “Mergulho Abys-
sal” de Vanessa Berg. Ato Espelhado fará uma nova edição 
do  Ocupa Calçada, no dia 5 de setembro. Casa Cultural Tony 
Petzhold apresenta Projeto Baile dos Pés Descalços no dia 
19, e dia 26 de setembro será o o Projeto Casa Acústica, com 
Glau Barros e Pamela Amaro, além de outros eventos e o� -
cinas. Veja os detalhes desses e outros eventos do Distrito 
C em nossa agenda mensal completa: https://distritocriativo.
wordpress.com/agenda/

AGENDA DISTRITO C   |  SETEMBRO Maiores informações e atualizações em distritocriativo.wordpress.com/agenda

O QUE É ECONOMIA CRIATIVA?


