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EXPOSIÇÃO INÉDITA  
NO MIS EXPERIENCE, SP

Pela primeira vez no país uma exposição conta com projeção mapeada  
no teto e nas paredes: 14 salas, distribuídas em mais de 1000 metros quadrados,  

convidam os visitantes a um mergulho na capela Sistina, a mais famosa do mundo,  
e nos afrescos de Michelangelo. A mostra ainda exibe a reprodução do ateliê  

do artista renascentista, manuscritos, esculturas e desenhos



A reprodução gigante do teto da Capela Sistina, com es‐
trutura criada exclusivamente para essa exposição, pro‐
porciona ao público uma experiência inédita de 
imersão no ambiente. A sala dedicada à imersão conta 
com recursos de alta tecnologia de animação e 
sonorização, promovendo um mergulho dos visitantes 
nas obras de Michelangelo. Detalhes sobre cada grupo 
de afrescos criados pelo pintor renascentista italiano 
compõem a experiência. 
 
Com mil metros quadrados divididos em 14 salas ex‐
positivas, a mostra traz, além da sala de imersão com 
projeções gigantes no teto e nas paredes, espaços de‐
dicados à arquitetura, história e curiosidades da Capela 
Sistina. Também há uma sessão dedicada ao Conclave, 

reunião dos cardeais para escolher um novo Papa, 
assim como a réplica da chave da Capela Sistina, trazida 
diretamente do Vaticano.  
 
Os conteúdos das salas, elaborados pelo curador da 
mostra, o professor e historiador da arte Luiz Cesar 
Marques Filho, trazem informações sobre a construção 
da Capela, suas tradições e seu uso pelo Vaticano, com 
destaque para uma maquete que reproduz afrescos e 
detalhes interiores. 
 
SEÇÃO DEDICADA A MICHELANGELO 
Os visitantes também podem conferir desenhos, estu‐
dos e projetos do renascentista Michelangelo. A repro‐
dução em larga escala do ateliê do artista é um dos 
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destaques da seção, que apresenta gravuras gigantes 
das obras, cartas, manuscritos e documentos sobre o 
processo de desenvolvimento dos afrescos.  
 
As réplicas das esculturas selecionadas contemplam 
diferentes fases da trajetória de Michelangelo. Entre 
elas está uma das primeiras peças produzidas pelo 
artista, “Madonna da escada” (1491), que retrata a 
Virgem Maria sentada em uma escada segurando e co‐
brindo seu filho, enquanto ele dorme. 
 
“Centauromaquia” ou “A batalha dos centauros” 
remete à fase em que Michelangelo começa a desta‐

car a nudez como forma de representar a beleza. A ré‐
plica certificada de “Madonna de Bruges” (1501/ 
1504), destaque no filme “Caçadores de obras‐pri‐
mas”, estrelado por George Clooney, também faz 
parte da exposição. 
 
Conhecida como a última obra inacabada de Michelangelo, 
a “Pietà Rondanini” (1552) é outra peça de destaque. 
Todos os itens da mostra são homologados pelas insti‐
tuições italianas que preservam o legado artístico de 
Michelangelo. As nove réplicas de esculturas foram 
produzidas em Florença, na Itália, pela Gipsoteca  
dell'Istituto D'Arte di Firenze. 
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“A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através 
do MIS Experience oferece, por meio dos mais avança‐
dos recursos tecnológicos aplicados à fruição de obras 
de arte, uma experiência inédita para o público 
brasileiro. Mergulhar na genialidade de Michelangelo, 
descobrindo cada detalhe dos afrescos, é oportunidade 
única para visitantes de todas as idades”, afirma Mar‐
cos Mendonça, diretor‐geral da ACCIM – Associação 
Cultural Ciccillo Matarazzo, responsável pela gestão do 
MIS, MIS Experience e Paço das Artes. 
 
A exposição "Michelangelo: o mestre da Capela Sistina" 
é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do 
Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa de São Paulo, MIS Experience, 
Boldly Go e Deeplab Project, por meio da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura. Com coprodução da SEE Enter‐

tainment, a mostra é apresentada pela Rede D'Or, com 
patrocínio da NTT, XP, Laboratório Cristália, UOL, 
Occam, Invisalign e ZAP.  A exposição possui ainda apoio 
do Consulado da Itália, da On Projeções, Fever e SP Se‐
creto. Os direitos de imagem são da Bridgeman Images. 
 
SERVIÇO 
Exposição “Michelangelo: o mestre da Capela Sistina” 
Até 30 de abril 
Local: MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250,  
Água Branca, São Paulo / SP  
Venda de ingressosnopelo site www.michelangelocapela‐
sistina.com.br e também nas bilheterias do MIS Experience 
Valores: Gratuito às terças; quartas a sextas: R$ 30,00 
(inteira) e R$ 15,00 (meia); sábados, domingos e feriados: 
R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia).  
Crianças até 7 anos têm entrada gratuita. 
Horários: Terças, quartas, quintas, sextas e domingos:  
10h às 18h; sábados e feriados: 10h às 19h 
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http://www.michelangelocapelasistina.com.br
http://www.michelangelocapelasistina.com.br

