BEYOND VAN GOGH

Maior Exposição Imersiva Mundial da obra do gênio holandês
chega a São Paulo
Usando tecnologia de projeção de ponta para criar uma viagem
sensorial extraordinária, exposição visitada por mais de 10 milhões ao
redor do mundo poderá ser vivida pelos brasileiros em São Paulo e
Brasília de forma única

“Versão Brasileira” de Beyond Van Gogh ganha apresentações teatrais,
aulas de arte, dança e ioga, café e loja temáticos, além de experiências
especiais
Ingressos para São Paulo já podem ser adquiridos em
www.vangoghbrasil.com.br
Apesar de uma carreira e de uma vida curta, marcada por tropeços e desilusões, Vincent Van Gogh
criou uma obra tão deslumbrante que com o passar dos anos sua importância e magnitude o
transformaram em um verdadeiro patrimônio da história mundial das artes plásticas.
Depois de impressionar e encantar o público em diversos países do mundo e ser vista por mais 10
milhões de pessoas, a Exposição Imersiva “Beyond Van Gogh” chega ao Brasil: desde o dia 17 de
março ela pode visitada em São Paulo, no MorumbiShopping, e a partir de 21 de julho em
Brasília, no Park Shopping.

A edição paulistana é o hit da temporada e já computava mais de 45 mil ingressos vendidos antes de
sua inauguração. Ingressos para a temporada de Brasília estarão disponíveis a partir de 19 de maio
em www.vangoghbrasil.com.br
“Beyond Van Gogh” é uma viagem extraordinária e 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. Para abrigá-la foi construído um enorme pavilhão de 2.200 metros quadrados no
estacionamento do piso G4 do MorumbiShopping, que completa 40 anos em 2022 e abriga a
exposição como um presente a seus frequentadores.

Embalada por uma trilha sonora contemporânea, que inclui nomes como Miles Davis, Pat Metheny,
John Hopkins e o vencedor do Oscar Alexander Desplat, e usando os sonhos, pensamentos e
palavras do artista, a exposição conduz a uma nova apreciação do trabalho do mestre holandês e traz
uma reflexão de como o artista continua influenciando e se relacionando com amantes da arte no
mundo todo.

https://open.spotify.com/playlist/0o9CxXVDyDHqZ33cNEhUp5
Em sua “versão brasileira”, a exposição faz parte das comemorações oficiais do Aniversário de 100
anos da Semana de Arte Moderna de 1922, influenciada pela obra do artista holandês. Beyond
Van Gogh foi inaugurada no Brasil exatamente 121 anos depois da primeira grande retrospectiva da
obra do pintor em Paris, no dia 17 de março de 1901, que lançou definitivamente sua obra ao
estrelato, atraindo críticos de toda a Europa, organizada por sua cunhada Joanna Van Gogh, que
herdou as telas do mestre.

Experiências VIP, Arte, Ioga e Gastronomia
A “versão brasileira” de Beyond Van Gogh vai permitir ao público brasileiro vivenciar esta experiência
de forma única, diferente de todo o resto do mundo. Além da imersão na obra do artista, os visitantes
poderão frequentar um café temático, que homenageia a Semana de Arte Moderna de 1922.
A produção nacional criou especialmente para o Brasil os chamados pacotes VIP EXPERIENCE, para
oferecer ao público uma experiência ainda mais especial durante a visitação.



Teatro e Gastronomia

Leo Vaz, Milena Castro e Breno Ganz da Oficina Nilton Travesso

No Café Van Gogh não serão servidas apenas iguarias culinárias, mas também “Arte”. No projeto
chamado “Café com Arte”, desenvolvido em parceria com a Oficina de Teatro Nilton Travesso,
haverá duas apresentações teatrais aos domingos (10h e 11h), com os atores Leo Vaz, Milena
Castro e Breno Ganz interpretando personagens em uma trama ambientada na efervescente
Semana de Arte Moderna de 1922, prontos para assistir uma grande exposição do mestre holandês e
que permitirá ao público compreender vários aspectos de sua obra antes de entrar na exposição. O
pacote inclui a pulseira Fast Lane, que agiliza a entrada na exposição.


Programa a dois

O Van Gogh a Dois, por exemplo, foi pensado para ser curtido a dois, seja com amigos, um crush ou
o amor de sua vida! Disponível em todas as sessões, além de um par de ingressos, ele inclui dois
“welcome drinks” (uma seleção de drinks especiais a serem servidos no Café Van Gogh), duas
almofadas, uma vela aromática exclusiva, dois pôsteres da exposição e a pulseira Fast Lane que
agiliza a entrada na exposição.


Crianças e Histórias

Cia Criativa – A Girassol

O Van Gogh for kids é uma atividade que acontece aos sábados – com sessões às 10h20 e às
11h20. Além da experiência imersiva na exposição, haverá uma atividade desenvolvida para as
crianças, envolvendo uma personagem dos musicais da Cia Criativa: a Girassol, que contará uma
história sobre o pintor em uma narrativa de cordel e acompanhará nossos pequenos visitantes até o
inicio da exposição. As crianças ainda levarão para casa parte da história com o quarto para colorir! O
pacote inclui a pulseira Fast Lane que agiliza a entrada na exposição.


Virada ZEN e Movimento

Mariana Amaral – Virada ZEN

Já a experiência Arte em Movimento irá oferecer a partir de 26/03 uma série de aulas com
professores renomados antes do horário de abertura da exposição, aos sábados e domingos de 8h20

às 9h20. Meditar, fazer ioga, mexer o corpo observando a obra de Van Gogh serão algumas das
experiências únicas que ocorrerão no salão principal. As atividades de bem-estar terão a curadoria de
Mariana Amaral, criadora da Virada ZEN, que programou aulas de ioga, ioga dance, meditações
guiadas e práticas como a do ODGI – O Despertar do Guerreiro Interno, uma arte marcial meditativa.
A programação será divulgada no site vangoghbrasil.com.br.


Compras

Ainda haverá uma loja temática, ao lado do café, onde os visitantes poderão comprar vários itens
customizados com a obra do gênio holandês, como camisetas, camisas, moleskines, canecas, livros e
pôsteres, entre outros.
A venda de ingressos e dos pacotes VIP EXPERIENCE para a exposição em São Paulo já foi iniciada.
em www.vangoghbrasil.com.br ou livepass.com.br/beyond-van-gogh.


Flashmobs

A exposição ainda estabeleceu uma colaboração com a Cia Druw de Dança para criar uma
intervenção artística inspirada em seu espetáculo Girassóis, concebido em homenagem ao pintor
holandês, com figurinos de Marco Lima e direção de Miriam Druwe As intervenções acontecerão em
lugares públicos de São Paulo e na trilha sonora haverá uma versão da canção Um Girassol da Cor
de Seu Cabelo, de Lô Borges, interpretada pela cantora britânica Khadija - destaque do The Voice
Inglaterra - que prepara o lançamento de um videoclipe com cenas da exposição Beyond Van Gogh.

Beyond Van Gogh, uma Experiência Imersiva Extraordinária

Vivida por milhões de pessoas ao redor do mundo, a experiência Beyond Van Gogh usa tecnologia
de projeção de ponta para criar uma viagem sensorial extraordinária, apresentando cerca de 350 obras
do artista que, livres de molduras, ganham vida, aparecem e desaparecem, fluem por múltiplas
superfícies, projetadas no chão e nas paredes que se envolvem em luz, cor e formas para revelar
flores, cafés, paisagens.
Para isso, a configuração de projeção brilha por meio de 332.000 lumens – que determina a
intensidade da luz – de 40 projetores, cada um classificado para 10.000 lumens. Cada projetor, por sua
vez, se conecta a um dos 12 computadores com monitores utilizando a premiada tecnologia
“Watchout” de várias telas. O sofisticado equipamento utiliza três distribuições completas que
ultrapassam 100 amperes com 1000 metros de cabos e mais de 400 metros de estrutura suspensa e
mais de 500 metros quadrados de tecidos espalhados por todo o pavilhão, para transformá-lo em uma
grande tela móvel.

Idealizada pelo Normal Studio de Montreal, Canadá, a experiência Beyond Van Gogh é uma
realização da Blast Entertainment, empresa da DCSET Group, que já promoveu, entre outras
exposições, a Elvis Experience, mostrando pela primeira vez fora de Graceland itens pessoais do Rei do
Rock, e a Space Adventure, um enorme sucesso que trouxe pela primeira vez à America Latina mais de
300 itens originais da NASA para contar a história da aventura do homem no espaço.
“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.
A exposição tem também o apoio da Meliá Hotels International através das marcas Meliá Hotels
& Resorts, INNSiDE by Meliá e Affiliated by Meliá, que são a opção oficial de hospedagem para
quem vem ao evento. O site para reservas nos hotéis é https://events.melia.com/pt/events/saopaulo/Vangogh.html
A exposição conta ainda com o patrocínio do Café Vô NINO, apoio do Cinemark, Portal
Metrópoles e JCDECAUX.

Vincent Van Gogh

O holandês Vincent Van Gogh (30 de março de 1853 – 29 de julho de 1890) é considerado um dos
maiores artistas da história, mas teve pouco sucesso durante sua vida. Todo o seu trabalho – cerca de
900 pinturas e 1100 desenhos – foi produzido durante um período de apenas 10 anos, antes de
sucumbir à doença mental, possivelmente transtorno bipolar.
Sua fama cresceu rapidamente após sua morte, especialmente após uma grande retrospectiva de sua
obra em Paris, em 17 de março de 1901, organizada por sua cunhada Joanna Van Gogh, viúva de seu
irmão Theo, que herdou as telas do mestre.
Várias de suas obras estão atualmente entre as mais admiradas e caras do mundo, como o Quarto em
Arles (1888), Noite Estrelada (1889), Lírios (1889), Os Girassóis (1889), o Autorretrato (1889), Terraço
do Café na Praça do Fórum (1888) e o Campo de Trigo com Corvos (1890), entre muitas outras.
Van Gogh foi um dos maiores influenciadores do expressionismo, um dos movimentos de vanguarda
europeus que influenciaram a arte moderna mundial e, no Brasil, o movimento modernista, que teve
início com a Semana de Arte Moderna de 1922.

Ele foi também particularmente importante como influência para os artistas brasileiros, sempre
apreciado pelas novas gerações por ser precursor de uma arte que comunica com emoção, uma das
máximas de seu trabalho
Presente em exposições, museus, livros, utensílios e todo tipo de objetos, a arte do pintor holandês
inundou o imaginário popular, atravessou o tempo e ainda segue inspirando artistas com seu traço
inconfundível.
Para download de fotos acesse midiorama.com/beyondvangogh-experience

SERVIÇO
Data: De 17/03 à 03/07/2022
Local: MorumbiShopping
Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Estacionamento G4 - Jardim das Acácias - São Paulo/ SP
Horário: Segunda à Sexta das 10h às 22h (Sessões a cada 20 minutos, com a última entrada sendo às
21h20) | Domingos das 10h às 19h
Classificação Etária: Livre. Menores de 12 anos entram acompanhados. *Sujeito à alteração por
decisão judicial.
BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO
FUNCIONAMENTO A PARTIR DE 10 DE DEZEMBRO
MORUMBISHOPPING – PISO TÉRREO
Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Jardim das Acácias - São Paulo/ SP
De segunda à sábado das 10h às 21h e domingos e feriados das 10h às 19h
LINK DE VENDAS: https://www.livepass.com.br/artist/beyond-vangoghbrasil/
DE SEGUNDA A QUINTA – DIURNO
INTEIRA – R$80,00
MEIA – R$40,00
PCD* – R$40,00
DE SEGUNDA A QUINTA - NOTURNO
INTEIRA – R$100,00
MEIA – R$50,00
PCD* – R$50,00
SEXTA, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO
INTEIRA – R$140,00
MEIA – R$70,00
PCD* – R$70,00
Tipo de Ingresso | Pacotes VIP Experience |Inteira
Van
Van
Van
Van
Van

Gogh
Gogh
Gogh
Gogh
Gogh

VIP Experience:
a Dois:
Café com Arte:
for Kids:
Arte em Movimento:

R$200,00
R$520,00* Valor de 2 Ingressos
R$200,00
R$270,00
R$140,00

Assessoria de Comunicação:
Midiorama Comunicação
mediabox@midiorama.com.br
55 21 2497 1779
alex@midiorama.com.br
marcio@midiorama.com.br
horacio@midiorama.com.br

