
EXPOSIÇÃO LEONARDO DA VINCI: A NATUREZA DA INVENÇÃO  

ESTREIA NA GALERIA DE ARTE DO SESI-SP DIA 10 DE NOVEMBRO 

 
Pela primeira vez na América Latina, mostra reúne mais de 40 objetos históricos produzidos em 

1952 para a celebração do quinto centenário de nascimento do expoente renascentista. Público 

poderá conhecer os trabalhos gratuitamente, a partir de 10 de novembro. 

 

São Paulo, setembro de 2014 – Parte do acervo do Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnologia Leonardo da Vinci (MUST), em Milão, na Itália, desembarca no Brasil no final de outubro 

para uma mostra inédita na Galeria de Arte do Sesi-SP, no Centro Cultural Fiesp – Ruth Cardoso. 

A exposição interativa Leonardo Da Vinci: A Natureza da Invenção, uma parceria do Sesi-SP e da 

Universcience (organização francesa criada em 2010 a partir da fusão Cidade da Ciência e da 

Indústria e do Palácio da Descoberta de Paris), reúne mais de 40 peças e dez instalações 

interativas que marcaram e representam a trajetória de um dos maiores gênios que a humanidade 

conheceu. Os projetos foram produzidos por pesquisadores e engenheiros, em 1952, para a 

celebração do quinto centenário de nascimento de Leonardo Da Vinci (1452-1519). As peças foram 

apresentadas ao público em 1953 e ainda podem ser vistas no MUST. Antes do Brasil, a mostra já 

itinerou por Paris e Munique, respectivamente. Ainda que cópias, as obras revelam um pouco mais 

da figura precursora de Da Vinci e de seus inventos presentes no dia a dia do século XXI. 

Entre 10 de novembro e 10 de maio de 2015 será possível conhecer de forma interativa 

esses objetos e imagens que contam a história do grande artista-engenheiro do século XV. O 

material exposto pertence à Universcience e ao Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 

Leonardo da Vinci e, para esta mostra, está traduzido em três diferentes línguas: português, inglês 

e italiano, além de inscrições em braile. 

Para aproximar o público do visionário dos tempos modernos, a exposição foi dividida em 

sete módulos temáticos: Introdução; Transformar o movimento; Preparar a guerra; Desenhar a 

partir de organismos vivos; Imaginar o voo; Aprimorar a manufatura; e Unificar o saber, que 

conectam história, emoção, conhecimento, educação e cultura.   

Além da oportunidade para conhecer de perto máquinas, desenhos, projetos e esboços do 
mesmo homem que pintou a obra de arte mais vista do mundo – A Mona Lisa (1517) –, os visitantes 
poderão apreciar peças raras – como a grua com 4,5 metros de altura e 500kg, projetada por 
Leonardo para a construção da cúpula da Catedral Santa Maria del Fiori (Florença/Itália). Somente 
com esta grua é que a imponente esfera de cobre, a mais de cem metros de altura, pode ser 
construída. 



 

Entre os destaques, obras que representam todas as vertentes do legado davinciano: 

estudos sobre o automóvel, avião, submarino, bicicleta, tanque de guerra, mecanismos do relógio 

etc.  

Durante a visita, o espectador terá a experiência de se ver dentro de um desenho de 

Leonardo, na obra Journey into a drawing. A imagem do visitante aparece dentro do desenho. 

 

Sesi-SP Cultura  

Há mais de 60 anos, o Sesi-SP fomenta e difunde manifestações artísticas em diversas linguagens, 

contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos industriários e da comunidade. Na capital e em todo 

o Estado de São Paulo, o Centro Cultural Fiesp – Ruth Cardoso e os 54 centros de atividades culturais da 

instituição atendem cerca de 2,5 milhões de pessoas anualmente, com ações educativas e ampla 

programação gratuita composta por espetáculos teatrais, musicais e de dança; encontros literários; mostras 

de cinema e exposições.  

Serviço 
 
Exposição Leonardo Da Vinci: A Natureza da Invenção 

Local: Galeria de Arte do Sesi-SP, no Centro Cultural Fiesp – Ruth Cardoso (av. Paulista, 1.313, 
em frente à estação Trianon-Masp do Metrô) 

Abertura para convidados: dia 29 de outubro, quarta-feira, às 19h30 

Período expositivo: 10 de novembro, para convidados. De 11 de novembro de 2014 a 10 de maio 
de 2015, para o público em geral – diariamente, das 10h às 20h. 

Classificação indicativa: livre 

Informações: (11) 3146-7405 e 7406  

Agendamentos de grupos e escolas: (11) 3146-7396, de segunda a sexta, das 10h às 20h 

Entrada gratuita. Os espaços têm acessibilidade. 

 

_______________________________________________________________ 

Sesi-SP e Senai-SP / Fiesp www.sesisp.org.br e www.sp.senai.br 

Jornalistas: Rosângela Gallardo e Danusa Etcheverria 

Apoio de atendimento: Raisa Scandovieri 

E-mail: imprensa@sesisenaisp.org.br e danusa@fiesp.com   

http://www.sesisp.org.br/
http://www.sp.senai.br/
mailto:imprensa@sesisenaisp.org.br
mailto:danusa@fiesp.com


Tel.: (11) 3146-7703 / 7702 / 7706 

Visite o site do Sesi-SP Cultura 

www.sesisp.org.br/cultura 

Acompanhe o Sesi-SP nas mídias sociais 

http://www.sesisp.org.br/redessociais 
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