
 

Exposição Beyond Van Gogh recebe Fernando 

“Xuxa” Scherer e  Kim Riccelli  na VIP 

Experience “Arte em Movimento” do próximo 

fim de semana 

 

Sob a curadoria da Virada Zen, serão conduzidas aulas de 

ioga e meditação dentro da experiência imersiva no fim de 

semana do dia das mães! 

Programação especial para o dia das mães também tem promoção de ingresso 

gratuito Vip Experience no domingo: filhos que comprarem seus ingressos VIP 

Experience ganham entrada gratuita para a mãe! 

Os Ingressos são limitados e estão disponíveis em www.vangoghbrasil.com.br 

 

Fernando Scherer, o Xuxa, com Dianeli Geller e Kim Riccelli com Carla Labate reforçam o 

time de instrutores e mestres convidados na série de práticas de bem-estar, meditação e ioga que a 

exposição Beyond Van Gogh, já visitada por 200 mil pessoas, promoverá em São Paulo no final 

de semana do dia das mães. 

http://www.vangoghbrasil.com.br/


Com curadoria da Virada Zen, a VIP EXPERIENCE “Arte em Movimento”, que ocupa as manhãs 

de sábado e domingo a partir das 8h da manhã, tem feito o público viver uma experiência multi 

sensorial em meio às obras projetadas de Vincent Van Gogh. 

No próximo sábado, dia 7, os atletas Fernando Scherer e sua parceira Dianeli Geller irão 

oferecer uma vivência na forma de meditação guiada. Um exemplo do que fazem no programa 

V.I.D.A,  criado pelo casal a partir de suas buscas, inúmeros cursos e formações no campo do 

autoconhecimento, após deixarem de competir profissionalmente nas piscinas e quadras de 

handebol. 

Já no domingo, dia 8, dia das mães, será a vez de Kim Riccelli e Carla Labate.  A dupla criou 

a “Meditatarte”, fusão de  meditação e arte, que mistura movimentos e respirações, usando o 

corpo com elementos de ioga, dança e teatro, para trabalhar a criação de uma forma lúdica. 

Kim abrirá os trabalhos tocando o instrumento místico Hang drum, uma abertura especial em uma 

data especial que terá na plateia sua mãe, a atriz e escritora Bruna Lombardi.  A manhã de 

domingo será especial para outros filhos, que ganharão a oportunidade de levar suas mães 

gratuitamente ao adquirirem o ingresso para a aula! 

Os Ingressos para VIP EXPERIENCE  “Arte em Movimento” são limitados e  estão disponíveis 

em www.vangoghbrasil.com.br. As práticas de atividades físicas e bem-estar ocupam a imersão aos 

sábados e domingos, das 8h00 às 9h20 da manhã.  

 

Programação 

DIA 7 – sábado - Vivência V.I.D.A com Xuxa (Fernando Scherer) & Dianeli 

 

Verdade. Intuição. Despertar. Amor 

Fernando e Dianeli têm uma história em comum, ambos foram atletas profissionais, forçaram o 

corpo ao limite, competiram com os outros e contra si mesmo, criticando e julgando cada 

http://www.vangoghbrasil.com.br/


movimento, buscando a perfeição no esporte em cada lance de handebol e a cada braçada na 

piscina. 

O que ambos não sabiam é que estavam prestes a perceber que tudo o que fizeram os distanciaram 

deles mesmo, de perceber a vida como ela é, de aceitar suas imperfeições e buscar aprender com 

elas como no esporte, mas para observar tais imperfeições era preciso parar, meditar, silenciar sua 

mente e se conhecer. 

Só neste momento de paz eles começaram a perceber como essa perfeição os paralisou após o 

esporte, pois nunca se sentiam prontos ou perfeitos. No esporte você pratica, erra, acerta, aprende, 

acerta e erra novamente, sempre dando um passo à frente aprimorando a sua performance. 

E desta maneira eles levam a vida hoje, se percebendo através do autoconhecimento e da prática 

da meditação, que ajuda a lidar melhor com os momentos de insegurança, medo, imperfeição e 

erros.  A vida é perfeita na sua imperfeição, é treino e competição todos os dias, por isso a 

importância de estar sempre em estado de presença, pausando quantas vezes forem necessárias, 

respirando, observando os pensamentos e como agem ou reagem às situações pelas quais passam.  

A vida é como é, todo dia é dia de jogo, ou dia de treino, então sempre poderá haver deslizes e 

situações que irão trazer aprendizado e crescimento para ambos. 

Em seu programa, o casal busca passar essa compreensão de realidade e de uma vida plena, leve e 

amorosa , sabendo que toda verdade deve ser encontrada dentro de cada um. Porisso a prática é 

individual, mesmo podendo estar em grupo – que inclusive potencializa o processo de todos - mas o 

mergulho interno é individual!  

Fernando Scherer 

“Eu, Fernando, nos últimos anos que antecederam ao fim da carreira atlética, foram passados com 

muitas dores, mas a dor maior foi a de perder meu amor, a natação. A dor e o sofrimento de não 

saber quem eu era e do que gostava foi me levando a um estado de profunda depressão. Não 

sentia apenas dores físicas, mas a dor e o sofrimento na alma, um vazio existencial, um buraco e a 

sensação de não me sentir amado e de não enxergar as cores do mundo, não ter razão para dormir 

e muito menos para acordar. Foi como se tudo ficasse cinza. Com isso, entrei de cabeça no 

processo do autoconhecimento através da meditação. Durante todos esses anos fiz muitas 

formações, estudei e li vários livros e que foram me dando maior clareza de que estava no caminho 

certo. E, neste caminho, me encontrei e me libertei, encontrando paz, tranquilidade, serenidade, 

amor e plenitude, mesmo quando as coisas parecem estar de ponta cabeça” 

Dianeli Geller 

“Eu Dianeli, iniciei a prática de meditar por volta de 2007, quando de forma autodidata comecei a 

ler e a estudar assuntos que abordavam este mundo do autoconhecimento. Já trabalhava como 

personal trainer, levando qualidade de vida para meus alunos, mas foi quando cursei minha 

primeira especialização em ioga e meditação, e também quando fui à Índia pela primeira vez, que 

realmente vi que não fazia mais sentido ter acesso àquele conteúdo e a práticas de 

autoconhecimento somente para mim. Então comecei a conduzir grupos de meditação para 

empresas, para grupos e alunos particulares. Em 2018, abri meu próprio clube de meditação, o 

Meditation4you. Levar bem-estar às pessoas, expandir suas consciências para de fato serem e se 

reconhecerem, expressando sua verdadeira essência, é o que me inspira e motiva” 

 

 



DIA 8 – Vivência – MeditArte 

 

Meditação - a maneira que você (se) percebe 

Arte - a maneira que você (se) cria  

Um mergulho profundo na fusão do movimento com a respiração, usando o corpo como ferramenta 

para exercitar a criação leve e lúcida. 

Kim Riccelli 

Criador e diretor de conteúdo audiovisual e multimídia, designer com foco em experiências que 

promovem conexão pessoal e conscientização social, fundador do Resonance Group na California, 

onde pesquisa a ressonância como a arte de estar afinado com a grande sinfonia do Universo, Kim é 

também membro da diretoria do Instituto Vector Equilibrium e fundador do Vector Equilibrium Labs 

em São Paulo. Professor de ioga com mais de seis anos oferecendo aulas no InFocus Wellness 

Institute de Santa Monica, Kim se define como amante da natureza e um eterno “aluno da vida”. 

Carla Labate 

A atriz Carla Labate é professora de ioga e meditação, com aprofundamento em Kriya Yoga, Hatha 

Yoga e Yoga Nidra. Formada em comunicação social e produtora da Rede Felicidade, Carla acredita 

que a autolapidação é o trabalho mais nobre que cada consciência pode realizar, pois colabora para 

a evolução de todo o coletivo e há muitos anos segue o caminho da busca e do aprendizado, 

explorando as profundezas do Ser, da Natureza e do Universo. Seu maior propósito é compartilhar 

consciência através da arte. 

 



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 

 

VIP EXPERIENCE ARTE EM MOVIMENTO 

Dicas para os participantes: 

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

do número de pessoas. 

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!  

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. 

Recomenda-se chegar uma hora antes da atividade. 

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 

viradazen.com.br
http://www.vangoghbrasil.com.br/


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 

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. 

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/sao-

paulo/Vangogh.html 

A exposição conta ainda com o patrocínio do Café Vô NINO, apoio do Cinemark, Portal 

Metrópoles e JCDECAUX. 

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

experience e midiorama.com/beyondvangoghbr 

 

Serviço 

Data: Até 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 

https://events.melia.com/pt/events/sao-paulo/Vangogh.html
https://events.melia.com/pt/events/sao-paulo/Vangogh.html
midiorama.com/beyondvangogh-experience
midiorama.com/beyondvangogh-experience
https://www.midiorama.com/beyondvangoghbr
http://www.livepass.com.br/beyond-van-gogh


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                

VIP EXPERIENCE: INGRESSO INDIVIDUAL – R$210,00 

VAN GOGH A 2: INGRESSO VENDIDO DUPLO – R$540,00 (R$270,00 cada ingresso) 

VAN GOGH FOR KIDS: INGRESSO VENDIDO DUPLO (um adulto e uma criança) – R$280,00 

(R$140,00 cada ingresso) 

ARTE EM MOVIMENTO (AULA):  INGRESSO INDIVIDUAL – R$150,00 

CAFÉ COM ARTE:  INGRESSO INDIVIDUAL – R$210,00 


