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RESUMO

O “CIRCUITO ARTE BÚZIOS” é um evento anual que já faz parte do calendário de eventos do município, reunindo Artistas e Galerias de 
Armação dos Búzios e recebendo artistas da Região dos Lagos, Rio de Janeiro e demais estados. 
A cidade recebe artistas por ruas, restaurantes, pousadas e galerias com grande variedade de exposições e performances em sua 
programação. 
 
O Evento tem como objetivo integrar os Artistas e visitantes, divulgar os artistas plásticos residentes e convidados, com suas 
expressões dando visibilidade destes aos moradores e visitantes da cidade e também, reforçar o segmento TURÍSTICO/ CULTURAL. 
 
ATIVIDADES EM DESTAQUE  
- Os mais de 140 Artistas inscritos estarão em EXPOSIÇÃO NA RUA DAS PEDRAS galerias, pousadas e estabelecimentos. 
- Artistas estarão com oficinas e pintura ao ar livre na Orla Bardot. 
- Na Rua das Pedras além de exposição à céu aberto, temos performances do grupo dos Artistas do Parque Lage (EAV), show de Arte Urbana 
ao vivo, pintura corporal, caricaturista e apresentações musicais. 
- As oficinas e palestras de varias modalidades são gratuitas para todas as idades, e realizadas na Praça Santos Dumont, pousadas parceiras 
e Rua das Pedras. 
- No site do evento temos um Catálogo Virtual com as obras dos artistas participantes, programação atualizada, ofertas de pacotes para 
hospedagem, links para todos os estabelecimentos apoiadores, etc 
 
Para informações e programação do evento:   
https://circuitoartebuzios.com 
 

2023

Projeto inscrito nas leis de incentivo: Lei Rouanet e ICMS

Organização do evento por Flory Menezes, Fernanda Guimarães e Luciana 
Fajardo, com apoio da Prefeitura e das Secretarias de Cultura e Patrimônio 
Histórico, Secretaria de Turismo, Secretaria da  Mulher, Secretaria do Idoso, 
estabelecimentos e empresas locais e da Academia Brasileira de Belas Artes.



LOCAL 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, RJ
Próxima ao núcleo cultural do Estado, da Capital Rio de 
Janeiro  fica a cidade de Armação do Búzios, mais conhecida  
simplesmente por Búzios, cidade charmosa, um dos destinos 
turísticos de maior destaque tanto no Estado quanto do 
Brasil, ambiente receptivo, atrai por si só, lindas paisagens e 
maravilhosas praias e por sua localização geográfica, um 
público ávido de informações visuais. 

Esta cidade possui vasta estrutura de hospedagem e gastronomia 
que facilitam a concentração e permanência do público, livre acesso 
de outras culturas, de novas ideias, de novos movimentos com a real 
expectativa de novos “assentamentos” de Artistas, Ateliers, Galerias 
Espaços Culturais, etc... 

Já possui entre os moradores locais muitos artistas, alguns com 
destaque nacional e outros ávidos de novos contatos com artistas de 
fora e conhecimento de novas técnicas e possibilidades de 
crescimento cultural.



LOCAL 

Praça Santos Dumont

Orla Bardot 

Rua das Pedras



ATIVIDADES

LOCAIS DE ATIVIDADES 



PINTURA NA ORLA
 20 ou mais Artistas, locais e de várias regiões do país, se posicionam ao longo da 
Orla Bardot, e pintam ao vivo as belas paisagens, embarcações, etc, sob os olhares e 
apreciação do público passante … ao som do mar e música ao vivo.



OFICINAS & PALESTRAS

Inscrições prévias e programação através do site do 
evento ou pelas redes sociais 

2 DIAS DE  OFICINAS E PALESTRAS GRATUITAS 
Artistas são convidados à passar a experiência de várias 
técnicas, para todas as idades em 14 ou mais oficinas 
gratuitas, para 15 ou mais alunos, na praça Santos Dumont.



OFICINAS GRATUITAS 
OFICINAS E PALESTRAS GRATUITAS PARA TODAS AS IDADES 

As 12 OFICINAS e 4 
PALESTRAS tem como 
objetivo a motivação do 
público e artistas de todas as 
idades em INTERAGIR e 
EXPERENCIAR várias 
modalidades no segmento 
das Artes Visuais.  
As crianças são estimuladas à 
participar, aprender e expor. 
Os adultos são direcionados à 
descoberta de novas 
possibilidades de desenvolver 
suas habilidades e à se 
famializarem com outras 
técnicas.



MÚSICA

As atividades são 
acompanhadas de 
música ao vivo

APRESENTAÇÕES MUSICAIS GRATUITAS 



PINTURA AO VIVO

APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE 
ALUNOS DA ESCOLA DE ARTES 
VISUAIS DO PARQUE LAGE (RJ)

Artista Bernardo Magina e sua turma 
do Parque Laje (EAV) RJ



SHOW DE ARTE URBANA 

ACOMPANHADOS DE DJ

ARTISTAS AO VIVO, locais e convidados de outros municípios e estados… 
proporcionando um show de Arte Urbana, acompanhados de música e grande público.



PROGRAMAÇÃO

PRINCIPAIS ATIVIDADES  
 
- exposição de Arte (140 artistas) 
- show de arte urbana (6 à 8 artistas) 
- pintura ao vivo (grupo convidado) 
- 2 apresentações caricaturas  
- pintura corporal 
- 14 oficinas de arte 
- 4 palestras 
- pintura na Orla 
- apresentações musicais (8 a 10) 

Exemplo de programação  
Realizada em junho de 2022

- a programação é divulgada no site, em 
banner na sede do evento, nas postagens 
em redes sociais, na divulgação de mídia 
impressa, etc.



IDENTIDADE VISUAL 

2023

CADA EDIÇÃO MANTÉM A LOGO E VARIA A COR DA CAMISETA 



IDENTIDADE VISUAL 
TODOS OS PARTICIPANTES VESTEM A CAMISETA DO EVENTO 

A camiseta do 
evento identifica 

os artistas 
participantes 

incentivando a 
interação entre 

eles e com o 
público.



IDENTIDADE VISUAL 
TODOS OS PARTICIPANTES VESTEM A CAMISETA DO EVENTO 

A camiseta do evento proporciona 
descontos em consumo  

de restaurantes e estabelecimentos  
em parceria com o evento 



FORMATAÇÃO 

Exemplo de formatação 
na Praça Santos Dumont

- 12 tendas 4m x 4m 
- Backdrop de 5m x 2m 
- Palco 8m x 4m 
- 16 mesas e 70 cadeiras  
- Iluminação  
- estrutura de som 
- estrutura de painéis de exposição 





DOMINGO NA PRAÇA

No domingo temos 
apresentação de 

escolas de música, 
coral, ballet, etc

PALCO PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS 



AÇÕES INCLUSIVAS 

AÇÕES INCLUSIVAS



PRÊMIOS

O VÍDEO APRESENTA A PRODUÇÃO E 
VISITA AOS ATELIERS DE 9 ARTISTAS 
RESIDENTES EM BÚZIOS E 
PARTICIPANTES DO CIRCUITO, ALÉM DE 
INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO DE 
ARTES VISUAIS EM SEU FORMATO 
ORIGINAL. OS ARTISTAS FORAM 
SELECIONADOS ENTRE OS MAIS DE 
120 ARTISTAS QUE PARTICIPARAM NAS 
ÚLTIMAS 5 EDIÇÕES, POR 
APRESENTAREM A DIVERSIDADE, 
INTERAÇÃO COM O PÚBLICO E 
QUALIDADE DE TRABALHOS, SENDO 
ESTES OS OBJETIVOS PRINCIPAIS DO 
EVENTO. CONTEÚDO PARA PÚBLICO 
EM GERAL 
 
https://youtu.be/QDHKSqzsfsk

 
#CulturaPresenteNasRedes 
Governo do Estado do Rio de 
Janeiro 
SECRETARIA ESTADUAL DE 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 
FUNDO ESTADUAL DE CULTURA 
#CulturaPresente 
#SececRj 
#GovRj 
#QuarentenaCultural 
@sececrj

PRÊMIO ATITUDE 2019 
 
- EVENTO CRIATIVO  
- PRÊMIO DE ENTRETENIMENTO  
   COMUNICAÇÃO E CULTURA  

PRÊMIO EDITAL 2020



DIVULGAÇÃO

TV GLOBO

TV RECORD

INTER TV

RÁDIO 88,7

RÁDIO LITORAL

RÁDIO JOVEM LAGOS

TV BÚZIOS 



CONTRAPARTIDA APOIOS

 backdrop site do 
evento 

 postagens  
de divulgação 

totens de 
atividades 

painéis de 
exposição 



DIVULGAÇÃO & SITE OFICIAL 

O site tem como conteúdo: as seguintes páginas: 
 
EVENTO > 
Página com informações básicas sobre o festival  
 
PÁGINA SOBRE A ÚLTIMA EDIÇÃO REALIZADA > 
- A página contém as informações sobre como realizar as 
inscrições com PDF de fichas para o artista participar 
- A programação de atividades  
- O nome dos artistas participantes  
- Imagens das apresentações musicais na medida que são 
confirmadas 
- Contatos com a produção  
- Logos dos estabelecimentos confirmados como apoio  
Sub páginas: 
> IMAGENS DO EVENTO  
> PARCERIAS  
> OFICINAS GRATUITAS  
> ONDE SE HOSPEDAR 
 
EDIÇÕES ANTERIORES > 
- com sub páginas contendo todas as informações 

 
DIVULGAÇÃO > 
- com imagens e links de material divulgado  
 
GALERIA-ATELIER FLORY MENEZES > 
- A Galeria é SEDE OFICIAL DO EVENTO, estando localizada bem no Centro da 
Cidade e Rua das Pedras 168 
- A Galeria recebe e armazena durante a pré produção todas as obras 
inscritas. 
- A Galeria expõe em média 20 a 30 obras durante o evento ( principalmente 
as obras que devem ser protegidas da exposição ao ar livre) 
 
CONTATO > e-mails, telefones, endereços, WhatsApp, referências de redes 
sociais 

https://
circuitoartebuzios.com/

ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO:



DIVULGAÇÃO

https://blogdearte.art/ 
2022/06/17/7-circuito-
arte-buzios/

Postagens diárias vinculadas às 
postagens do INSTAGRAM 

Postagens diárias sobre as 
oficinas, apoios, hospedagem, 
atividades. 

Postagens diárias com mini 
vídeos dos artistas participantes 
fazendo chamadas  ao público. 

Anúncios diários vinculados 
às postagens  
Postagem completa sobre 
todo o evento 

Postagens de blogs de divulgação 
e em redes sociais de parceiras 

BLOGS e MÍDIAS PARCEIRAS 

FACEBOOK BLOGDEARTE 

INSTAGRAM 



PRODUTOS 

CATÁLOGO VIRTUAL 

Catálogos completos com 
todas as obras expostas 
disponíveis no site e online  

CANECAS

SACOLASCamisetas com 
estampas de artistas 
selecionados do evento 

CAMISETAS 



CATÁLOGOS VIRTUAIS 

https://circuitoartebuzios.com/catalogo-virtual-2022/https://circuitoartebuzios.com/catalogo-virtual/https://circuitoartebuzios.com/catalogo-virtual-2020/

Os catálogos virtuais ficam permanentes no site 
oficial do evento, contendo a imagem de todos os 
trabalhos participantes.



PAÍS HOMENAGEADO 
PARTICIPAÇÃO 

RECURSOS OFERECIDOS PELO 
CONSULADO PARA PARTICIPAÇÃO 

 
- exposição de 12 artistas indicados pelo consulado  
- palestra sobre a arte deste país ( ou tema sugerido ) 
- 6 artistas convidados à atividade de pintura na Orla 
(pintura ao ar livre) 
- uma tenda/estande com recepcionista e informações e 
divulgação turístico/cultural do país

O consulado oferece: 
- lista de artistas com contatos para a seleção da 
produção do evento  
- transporte das telas selecionadas consulado Rio/
Buzios/consulado Rio 
- transporte e acomodação para os artistas 
representantes do país (2 pernoites e 1 refeição) 

- apoio na contratação de assessoria de imprensa

ITÁLIA 

- EXPOSIÇÃO  
- PINTURA AO AR LIVRE 
- PALESTRA  
- DESTAQUE NA DIVULGAÇÃO 



CIRCUITO ARTE 
BÚZIOS 

FESTIVAL DE ARTES VISUAIS  
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, RJ


