
O QUE É A IMMERSIVUS GALLERY ALGARVE? 

Depois do Porto e Lisboa, é em Vilamoura, no Algarve, que o atelier OCUBO - conhecido 

pela criação de projetos multimédia e de vídeo mapping de grande escala - estabelece uma 

nova extensão da Immersivus Gallery, convocando o público para um “mergulho sensorial” 

no universo criativo de quatro génios: Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Claude Monet e 

Gustav Klimt. 

O Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura, converte-se no local de eleição para 

acolher, durante os meses de verão, a Immersivus Gallery, a primeira galeria de experiências 

artísticas imersivas em Portugal que, através da união entre tecnologia e arte, dá a 

oportunidade ao visitante de se relacionar com arte e cultura de uma forma inovadora. A 

iniciativa apresenta-se com dois eventos: “Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci” e 

“Impressive Monet & Brilliant Klimt”. 

O formato multissensorial, onde o carácter lúdico se cruza com a componente 

pedagógica, faz com que a Immersivus Gallery Algarve constitua não só um convite às 

famílias, mas também aos turistas nacionais e estrangeiros, para dar a conhecer as obras-

primas de quatro génios da história da humanidade e da pintura, de uma forma mais 

dinâmica, divertida e contemporânea. A experiência imersiva é fruto de uma instalação 

técnica complexa e inovadora, transformando o espaço numa tela de cores e animações 

360º. 

 

Os espetáculos estreiam a 4 de junho e ficam em exibição até 30 de setembro de 2021: 

 

1) Il divino Michelangelo & il genio da Vinci 

Numa viagem multissensorial traz-se à luz obras de dois grandes artistas renascentistas 

italianos, Michelangelo (Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, 1475-1564) e Da 

Vinci (Leonardo di Ser Piero da Vinci, 1452-1519). 

Numa primeira etapa, percorremos o legado do artista Michelangelo, conhecido 

como o Divino. Abordamos a sua obra desde a sua génese até às suas influências nas 

diversas vertentes artísticas - pintura, escultura e arquitetura. 

A mão do fresco d’A Criação de Adão (fresco, 1511), que parece ser divina, dá 

forma a várias obras icónicas do autor, como David (escultura, 1501), o guerreiro que 

enfrentou Golias, Baco (escultura, 1496) numa passagem pela mitologia romana, 

culminando com Pietà (escultura, 1498), numa alusão bíblica, que nos transporta 

novamente até ao conjunto de pinturas no Teto da Capela Sistina (1508-1512) onde é 

possível observar “O Dilúvio” e “O Julgamento Final”. 

Seguimos viagem através a mente do inquieto génio Leonardo Da Vinci através dos seus 

escritos, pesquisas, invenções e estudos, até às suas obras principais, como o desenho do 

Homem Vitruviano (1490) e as pinturas da Última Ceia (1495-98) e Mona Lisa (1503-06). 

 

 

 

 

 

http://www.immersivus.com/
http://www.immersivus.com/
https://www.centrocongressosalgarve.com/pt-pt/


2) Impressive Monet & Brilliant Klimt 

Experiência sensorial, numa abordagem contemporânea e descontraída, sobre a obra de 

dois grandes mestres da pintura, entre a esfera impressionista do artista parisiense “Claude 

Monet” (1840-1926) e o simbolismo do icónico “O Beijo” do austríaco Gustav Klimt (1862-

1918). 

 
• Apresentação: vimeo.com/ocubo/immersivusalgarve 

• Opinião visitantes (Porto): vimeo.com/ocubo/michelangelodavincireviews 

Opinião visitantes (Porto): vimeo.com/ocubo/monetklimtreviews 

 

INFORMAÇÃO GERAL

  
• Local: Immersivus Gallery Algarve - Centro de Congressos do Algarve, Marina de Vilamoura 

• Lotação: 150 pessoas 

• Data: estreia a 4 de junho e termina a 30 de setembro de 2021 (estará encerrado de 11 a 
17 de setembro) 

• Horário: de terça-feira a domingo 

• Horário bilheteira (no local): de terça-feira a domingo, das 19:00 às 24:00 

• Horário bilheteira (telefone/email): de terça-feira a domingo, das 10:00 às 24:00 

• Duração: 30 min (cada espectáculo) 

• Tipo de visita: de pé; marcações no chão distanciadas 2m entre elas (bancos disponíveis 
sob pedido) 

• Idiomas: conteúdos audiovisuais sem narração 

• Acesso para pessoas com mobilidade reduzida 

 

 

BILHETES E PREÇOS (preços por pessoa)

  

Bilhetes Monet & Klimt (MK) Michelangelo & Da Vinci 

(ML) 

Pack (MK+ML) * 

Bilhete Inteiro  
15€ 

 
15€ 

 
22,5€ 

Bilhete Reduzido 

Residentes no Concelho de Loulé; crianças e jovens (4- 17 

anos); estudantes; sénior (+65); mobilidade reduzida 

12€ 12€ 18€ 

Bilhete Família 

Valor por pessoa; mínimo 2 adultos + 1 criança (4-17 anos) 

10€ 10€ 15€ 

 
Reservas gerais e condições para Grupos 

(sob consulta) 

 
(+351) 910486181/ info.algarve@immersivus.com 

Condições para Parceiros 

(sob consulta) 
Ana Moreira / (+351) 913 929 207 / 

partners.algarve@immersivus.com 

http://www.vimeo.com/ocubo/immersivusalgarve
http://www.vimeo.com/ocubo/michelangelodavincireviews
http://www.vimeo.com/ocubo/monetklimtreviews
mailto:info.algarve@immersivus.com
mailto:partners.algarve@immersivus.com


Gratuito 0-3 anos 

* PACK = bilhetes do pack poderão ser utilizados no mesmo dia ou em datas diferentes. (www.immersivus.com) 

 

HORÁRIOS

  
 
 

DE TERÇA A DOMINGO 

IL DIVINO MICHELANGELO 
& IL GENIO DA VINCI 

(permanente) 

IMPRESSIVE MONET & 

BRILLIANT KLIMT 

(permanente) 

de 4 de junho até 30 de setembro, 2021 20:00, 21:30, 23.00* 19:15, 20:45, 22:15* 

* Os horários serão devidamente ajustados às restrições inerentes ao contexto pandémico 

que vivemos. Agradecemos contacto prévio para confirmar as sessões, nomeadamente, as duas últimas sessões 

(22:15 e 23:00). Sessões e campanhas especiais serão anunciadas com antecedência no nosso site e redes sociais. 

 

NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA

  
Devido à atual situação de Pandemia que vivemos a Immersivus Gallery Algarve adotou todas 

as regras de segurança e higiene aconselhadas pela DGS. A lotação máxima do espetáculo 

foi reduzida, o uso de máscaras é obrigatório, bem como a desinfeção das mãos. O espaço é 

limpo entre cada sessão, assegurando uma higienização regular. 

 
Devido à elevada procura e ao contexto atual, os bilhetes devem ser reservados com 

antecedência através do contacto info.algarve@immersivus.com / (+351) 910486181 

 

 

http://www.immersivus.com/
mailto:info.algarve@immersivus.com

