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Vida de Frida Kahlo em exposição imersiva
chega a Lisboa a 27 de outubro
“Frida Kahlo, a Biografia Imersiva” é uma exposição biográfica, imersiva e
interativa que pode ser vista de quinta a domingo, a partir de 27 de outubro,
no Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras

Lisboa, 28 de setembro de 2022 – Chega a Lisboa uma viagem multisensorial pela vida de

Frida Kahlo, a partir de 27 de outubro.

A exposição “Exposição Imersiva: Frida Kahlo - A Vida de um Ícone Frida Kahlo, a Biografia

Imersiva”, resultante da parceria entre a Immersivus, a Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal

Barcelona e o estúdio criativo Layers of Reality,  é uma viagem pela vida de uma das artistas

mais influentes de todos os tempos, com uma criação multimédia 360º, entre fotografias

históricas, instalações artísticas e filmes originais.
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O mergulho imersivo que convida a conhecer em detalhe a vida de Frida Kahlo, sem reprodução

de pinturas e com total destaque para a experiência pessoal da artista, conta com mais de 150

mil visitantes a nível internacional, chegando agora a Lisboa após uma passagem pela

Immersivus Gallery Porto. 

No Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, em Lisboa, a experiência divide-se em dois

momentos: no primeiro, o visitante percorre diversas instalações artísticas, onde pode vivenciar

a realidade virtual e criar um modelo personalizado de Frida Kahlo. Posteriormente, será

imerso num espetáculo audiovisual em 360º pautado por momentos singulares do percurso

pessoal da artista.

Frida Kahlo foi sempre uma mulher à frente do seu tempo e, por isso, continua a inspirar

milhares de pessoas em todo o mundo. Figura incontornável da arte (e não só), poucas artistas

femininas despertaram tanta devoção como Frida, sobretudo devido ao seu historial de

superação. Considerada um ícone feminista e de respeito pelas tradições indígenas mexicanas,

Frida Kahlo foi a primeira mexicana a vender um quadro ao Museu do Louvre.

A artista foi casada com Diego Rivera, também ele um célebre pintor, numa relação de altos e

baixos, que lhe serviu de inspiração. Ao longo da sua vida, Frida Kahlo contactou com várias

figuras ilustres. No entanto, também ela se tornou um ícone por direito próprio.

Os bilhetes para a exposição podem ser adquiridos em Portugal Agenda ou através do site ou

app da Fever, principal plataforma global de descoberta de entretenimento, existindo várias

opções: desde o bilhete de família para 2 adultos e 1 criança ao bilhete reduzido, para residentes

na cidade de Lisboa e mobilidade condicionada. Até dia 2 de novembro, o bilhete individual tem

o preço especial de 10 euros.

Exposição Imersiva: Frida Kahlo - A Vida de um Ícone

Data: a partir de 27 de outubro, de terça a domingo

Hora: das 17h às 20h (entradas a cada meia hora)

Localização: Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, Lisboa

Idade: apto para todas as idades

Preço: a partir de 10€ por pessoa
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Sobre a Immersivus: 

A Immersivus Gallery, um projeto do multipremiado ateliê criativo OCUBO, é a primeira

galeria de experiências artísticas imersivas em Portugal e um ponto de referência artístico

nacional. 

Neste espaço são desenvolvidas diversas experiências imersivas, com diferentes temas e

artistas, nacionais e internacionais, que através da união de tecnologia e arte dão aos visitantes

a oportunidade de experienciar a cultura de uma forma inovadora. 

Após o sucesso da Immersivus Gallery no Porto, surgiu a vontade de criar um espaço dedicado a

experiências imersivas em Lisboa, com o objetivo de diversificar a oferta cultural da capital.

Nasce assim a Immersivus Gallery Lisboa no Reservatório da Mãe D'Água das Amoreiras. 

Os espetáculos Immersivus estão agora disponíveis em www.portugalagenda.com, a plataforma

que reúne os mais inovadores espetáculos culturais a nível nacional.  

Sobre a Fever:   

A Fever é a principal plataforma global de descoberta de entretenimento, ajudando mais de 60

milhões de pessoas todos os meses a descobrir as melhores experiências nas suas cidades.

Através da sua plataforma, a Fever inspira os seus utilizadores a desfrutar de experiências locais

únicas, desde exposições imersivas, experiências teatrais interativas ou festivais, a pop-ups de

espectáculos com cocktails. Simultaneamente, a empresa colabora e capacita os organizadores

de eventos a criar novas experiências com a sua estratégia Fever Originals baseada em dados.  
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