
Exposição Beyond Van Gogh vira hit e promove 

Aulas de Ioga, Meditação e Práticas de bem-

estar da Virada Zen. 

 

Exposição Imersiva sobre a obra magistral de Vicent Van Gogh 

estreou no MorumbiShopping em São Paulo com performance além 

das expectativas e inicia programação da “Arte em Movimento” 

Ingressos estão disponíveis em www.vangoghbrasil.com.br 

 

Beyond Van Gogh já é o sucesso da temporada paulistana, com mais de 65 mil ingressos 

vendidos. No primeiro final de semana todos os ingressos se esgotaram e, até mesmo antes de 

sua abertura, mais de 45.000 pessoas haviam adquirido entradas com antecedência.  

E a partir do dia 26 de março será iniciada a programação do projeto Arte em Movimento, 

onde o público poderá participar de experiências exclusivas que ocorrerão dentro do salão 

principal. 

As práticas de atividades físicas e bem-estar ocuparão a imersão aos sábados e domingos, das 

8h20 às 9h20 da manhã. A programação das duas primeiras semanas contará com a curadoria 

de Mariana Amaral, da Virada Zen, que programou aulas de Ioga de diversas modalidades, 

Meditação e o ODG-I, mistura de arte marcial com meditação em movimento. 

A Vip Experience - Arte em Movimento permitirá ao participante trabalhar mente e corpo em 

meio a projeções de mais de 350 obras do gênio da pintura. Uma experiência multissensorial de 

áudio e vídeo que, somada à execução das práticas, transformará a oportunidade em algo único e 

inesquecível. 

file:///C:/Users/Isadora/Downloads/www.vangoghbrasil.com.br


A prática O-DGI (O Despertar do Guerreiro Interno), do professor Fernando Belatto, usará 

frases de Van Gogh e trilha da própria exposição para criar sinergia completa entre praticantes e 

as obras de arte projetadas. 

Programação: 

 Dia 26 de março:  O-DGI - O Despertar do Guerreiro Interno com Fernando Belatto 

 Dia 27 de março:  Ioga com Milla Monteiro  

 Dia 2 de abril:  Ioga com Paula Aliende  

 Dia 3 de abril:  Ioga com Aline Fernandes  

 

As Práticas 

O-DGI - O Despertar do Guerreiro Interno com Fernando Belatto 

 

O-DGI significa O Despertar do Guerreiro Interno e mais do que uma prática física, é um caminho 

de vida. Inspirado em várias artes marciais e no autoconhecimento, o método foi criado pelo faixa-

preta de Jiu-Jitsu Fernando Belatto, e visa o desenvolvimento de qualidades que ajudam a lidar 

melhor com desafios e conquistas, com mais maturidade emocional.  

O método mescla meditação, posturas e movimentos energéticos. Por meio da prática física se 

conquista cada vez mais a presença e o equilíbrio da energia vital. É fortemente indicado para 

quem precisa equilibrar a saúde mental e emocional.  

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e criador do O-DGI, o sensei Fernando Belatto há mais de uma década 

vem se aprofundando em estudos sobre o corpo e o autoconhecimento através de literaturas, 

cursos, formações e viagens para países como Índia e Peru, em busca de meditação e 

compreensão sobre a vida e o nosso bem-estar.  

Mais informações: odgi.com.br 

 

 

 

https://odgi.com.br/


Milla Monteiro – Ioga 

 

Internacionalista por formação, Milla atuava no mercado financeiro antes de decidir se dedicar 

exclusivamente à ioga e à meditação. Há 17 anos focada no cuidado da mente e do corpo, 

acumula mais de 600 horas de mentoria na Índia e no Quênia. 

Apresentadora no Canal OFF do “Alma Viajante”, do “3.000 km Rumo ao Sul” e do “Respira e se 

Inspira”, Milla é pós-graduada em Psicologia Ciência do Bem-estar e Autorrealização pela PUCRS. 

Especializada em Hatha Yoga em Barcelona e Kerala, Milla fez Power Yoga pelo Africa Yoga Project 

e AcroYoga pelo Método AcroBrasil, além de ser Life Coach para Mulheres, certificada pela Woman 

To Be Brasil. 

Mais informações: yogatododia.net 

Paula Aliende – Ioga 

 

https://www.yogatododia.net/


Praticante de ioga e meditação há mais de 10 anos, a instrutora de ioga Paula Aliende é jornalista, 

atriz, numeróloga e terapeuta integrativa, idealizadora do projeto “Bem Viva de Corpo e Alma®”. 

Paula também é pós-graduada em Bases da Saúde Integrativa e Bem-estar pelo Hospital Albert 

Einstein.  

Mais informações: bemvivadecorpoealma.com.br 

 

Aline Fernandes – Ioga 

 

Natural do sul do Brasil, Aline morou 16 anos em Nova Iorque onde estudou ioga com o renomado 

professor Eddie Stern, de quem foi assistente entre 2008 e 2013, e ministrou aulas na AYNY 

(Ashtanga Yoga New York) no Tumblr Headquarters e na Nike. Aline desenvolveu um programa 

especial de ioga para pessoas obesas no Long Island University (NY) e também para crianças na 

escola francesa Lycee Francais, também em Nova Iorque..  

Especializada em meditação transcendental pela David Lynch Foundation e meditação védica com 

Tom Knoles, Aline já realizou vários cursos e retiros no Brasil, Havaí, Uruguai e Espanha 

Aline também fez inúmeras viagens para a Índia para se especializar com Sri K Patthabhi Jois, 

sendo uma das poucas brasileiras a ser discípula direta do grande mestre do Ashtanga Yoga. 

Mais informações: alinefernandesyogini.com 

 

Virada ZEN 

A Virada Zen é um movimento que conecta pessoas e organizações a atividades e conteúdos 

relacionados ao bem-estar integral, ao autoconhecimento e à cultura de paz. 

Articulando com escolas, centros de bem-estar, universidades, organizações privadas e da 

sociedade civil, apresenta para a população da cidade propostas para uma vida mais saudável, 

gentil, amorosa e conectada, por meio de vivências, palestras e atividades culturais. 

Mais informações: viradazen.com.br 

https://www.bemvivadecorpoealma.com.br/
alinefernandesyogini.com
https://www.viradazen.com.br/


Dicas para os participantes:  

1. O público deve adquirir os ingressos através do site www.vangoghbrasil.com.br devido à 

limitação do número de pessoas. 

2. É recomendado que o praticante use roupas claras e confortáveis, e leve água ( somente água 

é permitido, nenhum outro líquido!) e serão disponibilizados tapetes para as aulas de Ioga. Quem 

tiver pode levar o seu! Para a aula do O-DGI, dia 26/3, não há necessidade de tapete 

3. Os portadores do ingresso VIP Experience – Arte em Movimento têm acesso ao salão imersivo 

onde acontece a atividade. Após a aula, os participantes serão direcionados ao Café Van Gogh 

onde poderão adquirir alimentos e bebidas. 

4. Recomenda-se chegar uma hora antes da atividade. 

5. Acesso: Carros: rampa para o piso G4 somente entrada da Roque Petroni  Junior. 

Valet: no piso lazer, suba as escadas rolantes até o piso G4 

Pedestre: entrada C e F abertas. Siga para o corredor central do shopping e suba as 

escadas rolantes em frente à loja Renner 

ATENÇÃO: Pedimos que tenham em mãos seus ingressos impressos ou on-line para 

apresentar à segurança do MorumbiShopping para liberação da entrada 

Beyond Van Gogh – Uma experiência Imersiva 

 

https://youtu.be/TH2lFTDpqG0 

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” 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, apoiador oficial da exposição, que 

completa 40 anos em 2022 e abriga a exposição como um presente a seus frequentadores. 

Mais informações e download de fotos da Exposição acesse midiorama.com/beyondvangogh-

experience 

file:///C:/Users/Isadora/Downloads/www.vangoghbrasil.com.br
https://youtu.be/TH2lFTDpqG0
https://www.midiorama.com/beyondvangogh-experience
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SERVIÇO 

Data: De 17/03 a 03/07/2022 

Local: MorumbiShopping 

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Estacionamento G4 - São Paulo - SP 

Horário: Segunda a Sábado 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 

MORUMBISHOPPING – PISO TÉRREO 

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 –– São Paulo / SP 

De segunda a sábado das 10h às 21h e domingos e feriados das 10h às 19h 

LINK DE VENDAS: www.livepass.com.br/beyond-van-gogh 

 

Tipo de Ingresso   Inteira  Meia-Entrada 

Semana Diurno   R$70,00  R$35,00 

Semana Noturno   R$90,00  R$45,00 

Fim de Semana / Feriado  R$130,00  R$65,00 

  

Tipo de Ingresso | Pacotes VIP Experience  Inteira 

 Van Gogh VIP Experience     R$200,00 

 Van Gogh a Dois      R$520,00* Valor de 2 Ingressos 

 Van Gogh Café com Arte     R$200,00 

 Van Gogh for Kids      R$270,00 

 Van Gogh Arte em Movimento    R$140,00 

www.livepass.com.br/beyond-van-gogh

