
The Art Of The Brick® DC Super Heroes promove um dia 
especial com entrada gratuita na próxima terça-feira, dia 29 

de outubro 
 
 

Para comemorar o  grande sucesso da temporada no Brasil, a realizadora da 
exposição, PEEB Experiências Culturais, promove ação social na próxima terça-

feira 
 

Com 138 impressionantes obras de arte montadas pelo artista Nathan Sawaya 
com mais de 2 milhões de blocos Lego, a exposição na OCA faz parte das 

celebrações do aniversário de 80 anos de Batman 
 
 
 

A maior exposição em blocos Lego do Mundo, inspirada em Batman, Superman, Mulher Maravilha, 
Coringa e vários outros icônicos heróis e vilões da DC Comics, abre as suas portas na OCA - Museu da 
Cidade de São Paulo na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, com entrada gratuita para o público, 
para comemorar o sucesso no Brasil. 
 
O público poderá retirar seu ingresso gratuitamente pelo site da livepass.com.br, no link especial, 
escolhendo a sessão desejada, ou também terá a opção de retirar na bilheteria antecipadamente a 
partir do dia 23 de outubro. Vale lembrar que há uma limitação de 2.500 ingressos disponíveis, 
limitado a 4 unidades por CPF.  
Cada ingresso dá direito a uma sessão com hora marcada, que tem duração de até uma hora. 
 
O Brasil foi o primeiro país a receber a exposição após a temporada na Europa – onde foi visitada por 
mais de meio milhão de pessoas em Madri, Londres e Paris – em mais uma realização da PEEB 
Experiências Culturais. A exposição conta ainda com a patrocínio da Qualicorp e apoio do Ministério 
da Cidadania e da Colgate. 
 
Em toda a série de galerias imersivas, SUPER HEROES exibe as interpretações de Sawaya sobre 
personagens, veículos e ambientes encontrados em toda a mitologia DC Super Heroes, incluindo 
transformação e reinvenção, força e fraqueza, assim como o bem contra o mal.  
 
A exposição THE ART OF THE BRICK®: DC SUPER HEROES foi montada em uma área de 2.282 metros 
quadrados para incluir as 138 peças originais, criadas exclusivamente com blocos de montar, 
incluindo um Batmóvel em tamanho real (5,5 metros) e construído a partir de meio milhão de 
peças.  Sawaya capturou em escala real alguns dos mais emblemáticos Super-Heróis e Super Vilões 
de DC, explorando mais de 80 anos de história. 
 
Sobre a PEEB Experiências Culturais 
 
A PEEB é uma empresa que atua na estratégia, produção de conteúdo e experiências culturais, 
liderada por João Paulo Affonseca com seus sócios Luis Gustavo e Bruno Affonseca. Os executivos da 
empresa estiveram à frente dos maiores projetos de música nacional e internacional dos últimos 
anos, como os shows de Eric Clapton, Beyoncé, Bon Jovi, Amy Whinehouse, Shakira, Red Hot Chilli 
Peppers, Bruno Mars, Maroon 5, Iron Maiden e Katy Perry, entre outros. Além disso,  também 

https://livepass4.showare.com.br/Performance/ShoWareFrontEndPerSectionReservation.aspx?PERFORMANCEID=4697&WebSalesChannelKey=Internet&queueittoken=e_livepass4220819~q_00000000-0000-0000-0000-000000000000~ts_1571843131~ce_true~rt_afterevent~h_c37679a3f5fd41


estiveram envolvidos em grandes eventos como o Festival Natura Nós e Natura Musical, Festival 
Planeta Terra, Tim Festival, Live Earth, a cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos Pan e 
Parapanamericanos Rio 2007 e a produção do musical Jakyll& Hyde, Shrek e Francesco Vezzolli, entre 
outras. Atualmente são responsáveis pela turnê dos “Amigos”, com Chitãozinho & Xororó, Leonardo 
e Zezé Di Camargo & Luciano. 
 
 

Para mais informações sobre a exposição, acesse midiorama.com/the-art-of-the-brick-dc-super-

herois-e-super-viloes-em-sao-paulo 

 

SERVIÇO 
The Art Of The Brick® DC Super Heroes 
Oca Ibirapuera – Av Pedro Alvares Cabral 
Pedestres – Portão 2 
Veículos – Portão 3  
 
Horário de funcionamento: 
Terça a sexta: das 9h às 20h. 
Sábados e Domingos: das 9h às 10h 
Segunda: fechado 

 
Ingressos: www.livepass.com.br 
 
LINK: 
https://livepass4.showare.com.br/Performance/ShoWareFrontEndPerSectionReservation.aspx?PERF
ORMANCEID=4697&WebSalesChannelKey=Internet   
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