
 
 

 

Antes dos adultos, crianças já podem curtir sua própria 
experiência “Beyond Van Gogh” 

 

 
 

Exposição Imersiva Beyond Van Gogh será inaugurada em 17 de 
março, mas um Espaço Kids com muita diversão para as crianças 

começou a funcionar no Atrium do MorumbiShopping 
 
 
Beyond Van Gogh, maior experiência imersiva mundial da obra do mestre holandês inédita no país, 
chega a São Paulo no dia 17 de março. A exposição é uma viagem envolvente, um misto de luz, arte, 
cor, música e formas, projetadas no chão e nas paredes, dando ao visitante a sensação de estar dentro 
das obras do pintor.  
 
Mas enquanto a exposição não chega, as crianças já ganharam o seu próprio espaço, inspirado pela 
obra do gênio holandês: começou a funcionar no dia 18/02 no MorumbiShopping uma prévia para as 
crianças com muita diversão, jogos e experiências. 
 
A experiência Beyond Van Gogh for Kids está montada no Atrium do MorumbiShopping, piso 
térreo, ao lado das bilheterias onde estão sendo vendidos os ingressos para a exposição, que acontecerá 
também no MorumbiShopping, em um pavilhão de 2.200 metros quadrados especialmente construído 
para abrigá-la no G4.  



 
Uma mistura de arte e diversão, o Espaço Kids funcionará até 03 de abril, sempre de segunda a 
sábado das 10h às 22h e nos domingos e feriados das 12h às 20h (incluindo o período de 
carnaval) e é gratuito. 
 
Com vários ambientes instagramáveis, as crianças podem circular livremente pelo “quarto” de Van Gogh, 
pelo Jardim das Flores Teimosas (uma brincadeira de pega-pega com vários João Bobos), um jogo de 
memória gigante com quadros do artista e uma estação de girassóis em movimento, controlada por 
pedais, que usados pelas crianças, movimentam o cenário.  
 
Também foi montada uma sala com mesas e desenhos de Van Gogh para serem coloridos pelas crianças 
com giz de cera. Todo o espaço será controlado por monitores especialmente treinados para lidar com a 
garotada. 
 
Além de funcionar como um espaço de diversão, a ativação serve como uma introdução ao universo do 
artista, que poderá ser explorado de forma sensorial por adultos e crianças após a inauguração da 
“Beyond Van Gogh”, uma experiência já vivida por milhões de pessoas ao redor do mundo. 
 
 
Os ingressos para a exposição já estão à venda em livepass.com.br/beyond-van-gogh. Beyond Van 
Gogh tem como apoiador oficial o MorumbiShopping, que completa 40 anos em 2022 e abriga a 
exposição como um presente para seu público. 
 
Maiores informações podem ser conferidas em midiorama.com/beyondvangoghbr 

https://www.livepass.com.br/beyond-van-gogh
https://www.midiorama.com/beyondvangoghbr

