
30 de março de 2022,  comemoração do 

aniversário de 169 anos do gênio holandês, é 

VINCENT DAY na Expo Beyond Van Gogh  

 

Comemoração inclui apresentação teatral, lançamento de 

clipe inédito da canção “Um Girassol da Cor do seu Cabelo” 

pela cantora britânica Khadija e inauguração do Palco Aberto 

no Café Van Gogh, com show especial, bolo de aniversário e 

sorvete, entre outras ações! 

 
Ingressos já estão à venda em Livepass.com.br 

 

Essa quarta-feira, 30 de março, é um dia especial para os amantes da arte e, em especial, para os 

admiradores de um dos mais notáveis artistas da história mundial, Vincent Van Gogh. O pintor 

estaria completando 169 anos em 2022 e sua obra permanece mais viva e atual do que nunca. 

 

Em cartaz no MorumbiShopping, a exposição imersiva Beyond Van Gogh, que celebra a obra do 

grande mestre, não poderia deixar passar em branco essa data e várias ações foram programadas 

para celebrar o VINCENT DAY. 

 

Entre as ações promocionais, os visitantes que comparecerem à exposição nesta quarta-feira com 

roupas temáticas relacionadas à obra de Van Gogh, tirarem uma foto na exposição e marcarem 

@beyondvangoghbrasil em suas redes sociais, estarão concorrendo a um kit de peças da loja 

oficial da exposição. 

 

E para os que quiserem comemorar essa data com uma experiência ainda mais diferenciada, serão 

disponibilizados ingressos VIP Experience VINCENT DAY, dois ingressos com direito a atividades 

especiais no Café, às 19h e às 20h30, dois drinks selecionados, dois pôsteres, um moleskine de 

edição especial e duas credenciais exclusivas a serem retiradas no dia e local do evento.  

 

Nas duas sessões haverá apresentação do Café com Arte, desenvolvido em parceria com a Oficina 

de Teatro Nilton Travesso, com os atores Leo Vaz, Milena Castro e Breno Ganz interpretando 

personagens em uma trama ambientada na efervescente Semana de Arte Moderna de 1922, o 

lançamento do videoclipe comemorativo da exposição, uma versão inédita da canção “Um 

girassol da Cor do seu Cabelo” de Márcio e Lô Borges, interpretada pela cantora britânica 

Khadija, além de degustação de sorvetes naturais da AWÍ Superfoods e bolo de aniversário da 

Galeria dos Pães! 

 

Os ingressos serão limitados e podem ser adquiridos na bilheteria ou no site livepass.com.br. Veja 

mais informações em SERVIÇO abaixo.  O Café Van Gogh estará fechado nesses horários só para 

quem possuir o ingresso VIP Experience VINCENT DAY 

Livepass.com.br
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Clipe Comemorativo de Beyond Van Gogh em versão exclusiva da cantora 

britânica Khadija terá pré-lançamento no VINCENT DAY 

 

Uma versão inédita da canção de Márcio e Lô Borges, “Um Girassol da Cor do seu Cabelo” 

vai ser apresentada pela primeira vez ao público no VINCENT DAY. A versão ganhou elogios 

de Márcio Borges que considerou uma “grata surpresa” a interpretação da cantora britânica.  

 

O clipe oficial de Beyond Van Gogh foi gravado em Londres, com inserção de belas 

imagens da exposição e participação de atores da Cia Criativa e da Oficina de atores 

Nilton Travesso. 

 

Nascida em Londres, a cantora Khadija, que tem ascendência afro-brasileira, conquistou 

seu espaço na cena musical europeia ao participar do The Voice UK 2019 no time de 

Will.I.Am, recebendo críticas entusiasmadas da mídia, como “A Estrela do The Voice 2019” e  

a “Sensação do Canto” por Kathy Giddins do The Sun Newspaper. 

 

Dona de uma voz doce, mas poderosa, Khadija é uma estrela em ascensão misturando 

inglês e português e suas influências do Trip Hop, Soul, Pop e MPB. Para mais informações 

sobre a artista, acesse https://www.musikj.com 

 

Confira o clipe: https://youtu.be/Y0nSp-vE5H8 

 

 

VINCENT DAY inaugura o projeto Palco Aberto na Beyond Van Gogh 
 

O VINCENT DAY também vai marcar a inauguração do projeto Palco Aberto, que acontecerá em 

algumas quartas-feiras no palco do Café Van Gogh. Ingressos especiais vão dar direito a 

apresentações de música, arte e moda, além da experiência imersiva na exposição. A ideia do projeto 

é trazer para dentro da exposição manifestações diversas da cultura brasileira contemporânea e 

interagir com a obra do grande mestre.  

 

Nessa quarta-feira, 30 de março, a noite terminará com uma apresentação especial surpresa, uma 

jam informal em homenagem a Van Gogh do projeto Calli Vibes, que tem como objetivo trazer ao 

mercado a nova MPB, com uma vibração única e artistas versáteis apresentando um estilo musical 

que mescla elementos do Hip-Hop, MPB, Pop, Rock e R&B, entre outros.  

 

Beyond Van Gogh 
 

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. 

 

https://www.musikj.com/
https://youtu.be/Y0nSp-vE5H8


“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 

 

 

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 

 Van Gogh VINCENT DAY     R$ 500,00* Valor de 2 ingressos  
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