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Mais de 200 obras-primas em exposição imersiva do artista espanhol  
consagrado como um dos mais influentes do século XX.  

A seleção, impossível de ser reunida fisicamente no mesmo lugar ao mesmo tempo,  
é exibida no MorumbiShopping, São Paulo

Nesta página e na anterior: Stills do teaser da mostra

A mostra, que chega à capital paulista no dia 9, já 
foi apresentada em Lyon (França), Quebec e Van‐
couver (Canadá), Atlanta e San Francisco (EUA) e 
Madrid (Espanha), sendo sucesso de público em 
todas as cidades. As pinturas projetadas em Ima‐

gine Picasso são provenientes de coleções de 
museus como o Musée National Picasso de Paris, o 
Museo Picasso de Barcelona, o MoMa de Nova 
York, o Pushkin Museum de Moscou e também de 
coleções particulares.  



Still do teaser da mostra
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Resultado de um encontro entre Annabelle Mauger, pi‐
oneira da arte imersiva, e Rudy Ricciotti, Grand Prix  
National d’Architecture na França, ambos fascinados 
por Picasso, a exposição conta ainda com o talento de 
Julien Baron, responsável pela espetacular cenografia 
inspirada na ternura com que Picasso via a infância. A 
imagem é projetada em gigantescos origamis, com o 
objetivo de desconstruir e reestruturar o trabalho do 
Mestre de Arte Moderna. 
 
“Pedagógica em substância e emotiva em forma, essa 
exposição é uma forma de olhar a arte com novos 
olhos”, disse Androula Michael, curadora especializada 
no trabalho de Picasso. “O objetivo da mostra imersiva, 
acessível a todos, independentemente da idade, língua 

ou cultura, é abrir o espaço para a emoção, o sonho e 
a contemplação para todos, mesmo os mais jovens”. 
 
Ao escolher seu próprio itinerário ao lado dos quadros, 
os visitantes podem experimentar o trabalho de Pi‐
casso em todo a sua grandeza, deixando‐se levar sem 
prestar atenção à inovação tecnológica escondida atrás 
de uma exposição como essa. 
 
PROJETO CULTURAL ÚNICO 
A abordagem artística em Image Totale, concebida por 
Annabelle Mauger e Julien Baron, mergulha o especta‐
dor nas profundezas das pinturas, permitindo‐lhe explo‐
rar todos os seus detalhes. As obras são liberadas de seus 
quadros para ocupar o espaço em um fluxo contínuo. 
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Completamente no escuro, exceto pela luz que emana 
das próprias obras, cada visitante experimenta a ex‐
posição de uma maneira diferente. A liberdade de es‐
colher seu caminho faz dele ou dela um observador 
que pode levar tanto tempo quanto desejar para olhar 
em qualquer direção e imergir‐se no trabalho de Picasso. 
 
A projeção é acompanhada por peças musicais de Satie 
e Ravel, contemporâneos de Picasso, mas também por 
compositores de nosso tempo. A música enriquece a 
experiência imersiva, acrescentando uma nova dimen‐
são que abre as portas para o sonho e a contemplação.  
 
MESTRE DA ARTE MODERNA 

Picasso é o único artista moderno cujas obras são clas‐
sificadas como tesouros nacionais e proibidas de circu‐
lar e serem emprestadas, como, por exemplo, Les 
Demoiselles d’Avignon (1907) e Guernica (1937). Essas 
obras são consideradas obras‐primas semelhantes à 
Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. 

 
Pablo Picasso (1881‐1973) consagrado como o Mestre 
da Arte Moderna, reinventando‐se constantemente, 
revolucionou as formas e a estética acadêmica por 
meio de suportes artísticos inovadores. Com uma 
notória carreira de 78 anos do gênio criativo mais ativo 
de todos os tempos, ele produziu uma média de 
120.000 obras de arte – entre pinturas, desenhos, 
gravuras, esculturas e cerâmicas. 

 
INTEGRIDADE DAS PINTURAS 
Annabelle Mauger se esforça, antes de tudo, para res‐
peitar a integridade das pinturas originais. Sua com‐
posição das obras de arte de Picasso revela uma 
dispersão de detalhes iconográficos que criam um que‐
bra‐cabeça gigante para o público remontar. Nessa 
mostra, o respeito às imagens das pinturas é funda‐
mental e medidas rigorosas de colorimetria são obser‐
vadas na renderização das obras que transmitem uma 
sensação de clareza absoluta à medida que a visão se 
expande. O espectador pode, assim, ver os traços de 
pintura de perto. 

 
PARA TODOS OS PÚBLICOS E IDADES 
A galeria educacional foi concebida por Annabelle 
Mauger em colaboração com a historiadora de arte  Picasso em Vallauris, França (1949)        Foto: Gjon Mili / Getty Images
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Androula Michael. O objetivo é familiarizar os visitantes 
com a obra de Picasso e o trabalho de Rudy Ricciotti. 
Em paralelo, o projeto Educativo propicia uma visão de 
fundo sobre a Cathédrale d’Images e e as exposições 
ImageTotale originalmente projetadas por Albert Plécy 
em Baux‐de‐Provence de 1977 a 2011. Imagens das 
obras projetadas na exposição são apresentadas acom‐
panhadas de pequenos textos explicativos. 
 
Pensada para todos os públicos, independentemente 
da idade, cultura ou nacionalidade, a exposição foi 
adaptada até para crianças de três anos. Para crianças 
de 3 a 6 anos e maiores de 6 anos, foi elaborado um 
livreto com jogos e exercícios para preparar a visita e 
introduzir a obra de Pablo Picasso. 
 

SERVIÇO 
Exposição Imersiva “Imagine Picasso” 
MorumbiShopping – Piso Térreo – Avenida Roque Petroni 
Júnior, 1089, São Paulo / SP 
Período: 9 de março a 18 de junho 
Horários: Segundas a quintas – das 10h00 às 22h00 
Sextas e sábados – das 10h00 às 23h00 
Domingos e feriados – das 10h00 às 20h00 
Ingressos: Bilheteria oficial no MorumbiShopping,  
sem cobrança de taxa de serviço 
https://www.morumbishopping.com.br/dicas‐e‐novi‐
dades/imagine‐picasso 
Compras pelo site: http://imagine‐picasso.com/ 
Classificação etária: Livre* 
*Menores de 12 anos entram acompanhados por seus responsáveis. 
 
Confira o teaser da mostra: 
https://www.youtube.com/watch?v=uE3tPmwV0vA&t=98s 

https://www.morumbishopping.com.br/dicas-e-novidades/imagine-picasso
https://www.morumbishopping.com.br/dicas-e-novidades/imagine-picasso
 http://imagine-picasso.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uE3tPmwV0vA&t=98s 

