
VAN GOGH LIVE 8K inicia programação do “Café com Arte” 

com apresentações teatrais e da “Arte em Movimento” com 

aulas de ioga e práticas de bem-estar com curadoria da 

Virada ZEN 

 

Uma programação especial para crianças, o Van Gogh For Kids, 

também acontecerá no Café Van Gogh aos sábados 

Todos os ingressos estão disponíveis em vangoghlivebrasil.com.br e na bilheteria 

na Praça de Eventos do BarraShopping, que abriga a exposição 

 

Montada em um grande pavilhão de 2800 metros quadrados no estacionamento do 

BarraShopping, Van Gogh LIVE 8K é a maior exposição imersiva em resolução inédita de 

8K no mundo, tem quase 1500 metros quadrados de área de projeção, usando 40 

projetores laser de 12 mil lumens – que determina a intensidade da luz - para criar, com 

480 mil lumens, mais de 35 minutos inéditos de projeções com resolução 8K jamais vista 

em mostras do gênero. 

A exposição apresenta também vários textos ilustrativos retirados das cartas originais de Van 

Gogh trocadas com seu irmão Theo Van Gogh e lidas por Fernanda Montenegro que 

interpreta a cunhada de Van Gogh, Joanna Van Gogh-Bonger, a grande responsável pelo 

sucesso póstumo do mestre holandês, lendo as cartas entre os irmãos.  

Assim como aconteceu na Beyond Van Gogh em São Paulo, grande sucesso da temporada 

paulista, a Van Gogh LIVE 8K vai permitir ao público vivenciar a experiência de forma única. 

Além da imersão na obra do artista, os visitantes também poderão frequentar um café 
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temático, que homenageia a Semana de Arte Moderna de 1922 e também adquirir pacotes 

especiais VIP Experience para conferir apresentações teatrais e participar de práticas de 

ioga e bem-estar dentro da exposição. 

 

Van Gogh for Kids  

A experiência Van Gogh for Kids acontecerá aos sábados a partir do dia 13/08. O espaço 

Café Van Gogh servirá de palco para apresentações teatrais infantis com personagens da 

“Noite Estrelada”.   

Um pianista e uma cantora irão compor o elenco da versão infantil com Gaby Magalhães 

trazendo o personagem “Noite Estrelada” e composição de Caio Salgado com frases de Van 

Gogh, para contar histórias para as crianças.   

As sessões acontecerão aos sábados às 10h40 e 11h40 e, além da apresentação, as crianças 

irão ganhar um caderno de colorir e um kit de giz de cera. 

Ingressos: 

01 adulto + 01 criança*   R$ 260,00 

01 adulto + 02 crianças**  R$ 350,00 

02 adultos + 01 criança***  R$ 370,00 

 

Incluso na experiência: 

*01 Ingresso adulto + 01 Ingresso Infantil + 02 Pulseiras Fast Lane + 01 Caderno de Colorir 

+ 01 Kit de Giz de Cera + Apresentação Teatral. 

**01 Ingresso adulto + 02 Ingressos Infantil + 03 Pulseiras Fast Lane + 02 Cadernos de 

Colorir + 02 Kits de Giz de Cera + Apresentação Teatral. 

***02 Ingressos adulto + 01 Ingresso Infantil + 03 Pulseiras Fast Lane + 01 Caderno de 

Colorir + 01 Kit de Giz de Cera + Apresentação Teatral. 

 

Café com Arte 

Na experiência Café com Arte, que acontecerá aos domingos a partir do dia 14/08, o 

Café Van Gogh vai servir de palco para apresentações teatrais para até 60 pessoas. Três 

atores e um pianista levarão os visitantes a uma viagem ao ano de 1922, durante a semana 

de arte moderna, influenciada pela obra do mestre holandês. 

As sessões acontecerão às 10h40 e 11h40 e os ingressos custarão R$210,00, com direito à 

pulseira Fast Lane, um croissant e um poster a ser escolhido na loja, sem moldura. 

Incluso na experiência: 01 Ingresso + 01 Pulseira Fast Lane + 01 Croissant + 01 Poster 

 

Os atores dos espetáculos teatrais fazem parte do Centro do Estudo e Formação em Teatro 

Musical (CEFTEM), que reúne profissionais especializados no gênero, com intuito de formar 



artistas qualificados e capazes de atuar com excelência nos três segmentos artísticos que 

estruturam o teatro musical: canto, dança e interpretação.  

 

Arte em Movimento 

A experiência Arte em Movimento acontecerá aos sábados e domingos a partir do dia 

13/08. O salão principal abrirá espaço para as aulas de expressão corporal, ioga e 

dança, de professores renomados com a curadoria da Mari Amaral, responsável pela 

Virada ZEN. As sessões acontecerão às 8h com ingressos a R$160,00. 

Professores confirmados até o momento: 

Sábados 

13/08: Carlos Cassau (https://instagram.com/carloscassau?igshid=YmMyMTA2M2Y) 

20/08: Juliana Terra (https://instagram.com/terraju?igshid=YmMyMTA2M2Y) & 

 Antônio Tigre (https://instagram.com/antoniotigre?igshid=YmMyMTA2M2Y) 

27/08: Gabi Alves (https://instagram.com/gabi.alves.toulier?igshid=YmMyMTA2M2Y) 

03/09: Carol Magno (https://instagram.com/carolmagnoo?igshid=YmMyMTA2M2Y) 

Domingos 

14/08: Re Mozzini (https://instagram.com/remozzini?igshid=YmMyMTA2M2Y) 

21/08: Klebér Tani (https://instagram.com/meditacaokleber?igshid=YmMyMTA2M2Y) 

28/08: Tadashi (https://instagram.com/tadashikadomoto?igshid=YmMyMTA2M2Y) 

04/09: Esther Katenas (https://instagram.com/estherktenas?igshid=YmMyMTA2M2Y) 

*Confira programação em vangoghlive.com.br. Sujeita a alteração sem aviso prévio. 

 

Para mais informações e download de fotos da exposição acesse: 

https://www.midiorama.com/van-gogh-live-8k 

https://www.midiorama.com/fernanda-montenegro-sera-a-voz-da-exposicao-imersiva-van-

gogh-live-8k-que-tem-estreia-mundial-em-28-de-julho-no-barrashopping 

 

SERVIÇO 

Local: BarraShopping - Estacionamento J / Nível Lagoa 

Endereço: Avenida das Américas, 4.666. Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ 

Temporada: 28 de julho a 2 de novembro de 2022 

Horário: Segunda a Sábado: 10h às 22h / Domingos e Feriados: 10h às 20h 

Classificação Etária: Livre - Menores de 12 anos entram acompanhados. 
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*Sujeito à alteração por decisão judicial. 

SITE: vangoghlive.com.br 

INSTAGRAM: @vangoghlivebrasil8k  

REALIZAÇÃO: Blast Entertainment/DCSET GROUP 

INSTAGRAM BARRASHOPPING: @barrashoppingoficial 

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO 

Local: BarraShopping – Praça de Eventos/ Lounge i 

Horário: Segunda a Sábado: 10h às 21h20 / Domingos e Feriados: 13h às 20h20 

VENDAS ONLINE:  

www.vangoghlive.com.br  

Tiqueteira oficial: Live Pass  

INTEIRA MEIA-ENTRADA  

• Diurno - Segunda a quinta-feira: R$80,00 R$40,00*  

• Noturno - Segunda a quinta-feira: R$90,00 R$45,00*  

• Sexta, Sábado, Domingo e Feriado: R$110,00 R$55,00*  

• VIP Experience – Acesso livre a dias e horários: R$180,00 (somente inteira) 

*Valores referentes à meia-entrada  

*PCD Benefício se estende a 01 acompanhante por PCD.  

**VIP EXPERIENCE: Ingresso individual, pulseira Fast Lane e acesso livre aos horários e 

dias. Incluso 01 (um) drink no Café Van Gogh + 01 (um) pôster, sem moldura, da obra do 

artista Van Gogh, a ser retirado no balcão VIP mediante apresentação do ingresso.  

Serão 03 opções de pôsteres, sujeitos à disponibilidade. 

Obs.: A partir de duas horas antes da sessão, não haverá venda dos ingressos on-line, apenas 

na bilheteria do BarraShopping.  

GRATUIDADES:  

Crianças até 3 anos não pagam  

Crianças de 3 a 17 anos pagam meia-entrada, apresentando documento (RG)  

A partir de 18 anos se faz necessária a apresentação do comprovante escolar para o direito à 

meia entrada.  

 

 

 

 

 

 


