Da Vinci Experience: exposição gratuita tem
programação estendida até abril
São Paulo, 02 de março de 2020 - A Enel, em parceria com a Base7 Produções
Culturais, Consulado Geral da Itália e Embaixada da Itália, trouxe para São Paulo a
exposição Internacional Da Vinci Experience e suas invenções. Em cartaz desde 25 de
janeiro, a exposição terá sua programação estendida até o dia 5 de abril e, agora, os
visitantes também podem conferir o espaço às terças-feiras. Além da prorrogação, é
possível agendar grupos para visitação guiada.
Com entrada gratuita, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, a
mostra, que celebra os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci (1452-1519), apresenta
aos paulistanos e demais visitantes a trajetória de uma das mentes mais brilhantes da
história, de forma interativa e inovadora. Criada em 2019 especialmente para o Ano de
Leonardo, a exposição é dividida em quatro núcleos – Sala das Máquinas, Área "Self",
Realidade Virtual e Sala Imersiva – que convidam o público a mergulhar no universo
criativo de Da Vinci por meio de diferentes linguagens.
O patrocínio à exposição faz parte do programa de sustentabilidade Enel Compartilha
Cultura, que visa apoiar iniciativas culturais, incluindo estímulo à produção audiovisual,
à leitura, à literatura e à dança.
Serviço:
• Em cartaz até dia 5 de abril;
• Terça a sexta, das 10h às 18h;
• Sábado e domingo, das 9h às 19h.
Informações sobre os agendamentos:
O agendamento de grupos para visitação está disponível até 03/04/2020. O programa
educativo oferece atendimento de terça a sexta-feira, nos seguintes horários:
• Manhã: das 10h às 11h30 - 1 horário para 4 grupos de até 22 visitantes;
• Tarde: das 14h às 15h30 - 1 horário para 2 grupos de até 22 visitantes;
• Tarde: das 16h às 17h30 - 1 horário para 2 grupos de até 22 visitantes.

Os interessados em agendar a visita deverão encaminhar um e-mail
para agendamentodavinci@base7.com.br, com as seguintes informações:
Dados da instituição (nome e endereço completo);
• Dados do responsável pelo acompanhamento do grupo (nome completo, cargo,
RG e CPF);
• Dados do grupo (ano de ensino, número de participantes, idade);
• Contato (e-mail e telefone);
• Data e horário da visita;
• Objetivo da visita.
Sobre a Enel Distribuição São Paulo
A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A
companhia é a maior distribuidora do país em número de clientes e atende 7,2 milhões
de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo,
incluindo a capital paulista, um dos principais centros econômico-financeiros do Brasil e
do mundo. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade
e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Agenda 2030 da ONU.

