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Evento aberto nesta quarta-feira (5), no Porão das Artes do Parque do Ibirapuera, em SP. 
Atração reúne atividades educativas para crianças e mostra de "relíquias" dos filmes. 
 
A entrada é guardada por "storm troopers", os soldados do Império Galáctico. Perambulando 
pelos corredores, você corre o risco de trombar com Darth Vader, de sabre de luz em punho. 
Essas são algumas das emoções para quem visitar a "Star wars exposição Brasil", que abre 
nesta quarta-feira (5) em São Paulo.  
 
O acervo da mostra é composto por cerca de 200 peças, todas elas originais -- de um modo ou 
de outro, todas participaram da realização das duas trilogias cinematográficas da saga criada 
por George Lucas. Há modelos em escala de naves espaciais, figurinos diversos e até mesmo o 
caça (ou Jedi Starfighter, para os aficcionados) usado por Anakin Skywalker (Hayden 
Christensen) no início do Episódio III, "A vingança dos Sith". Detalhe: a nave tem acopladas 
engrenagens mecânicas que fazem com que ela reproduza os mesmos movimentos que ela fez 
no filme.  
 
Além dela, há outros veículos em tamanho real: o "pod racer" usado pelo jovem Anakin no 
Episódio I ("A Ameaça Fantasma"), o carro voador do Episódio II ("O ataque dos clones") e a 
moto voadora imperial utilizada no Episódio VI ("O retorno de Jedi").  
 
Entre os modelos em escala reduzida (usados para filmagens de cenas espaciais), destacam-se 
criações feitas para a primeira trilogia, como o clássico cargueiro Millenium Falcon e os caças 
X-Wing dos rebeldes.  
 
Se o gosto do visitante for pelos figurinos, há para todos os gostos -- desde as "vestes" de C-
3PO, até a roupa original de Darth Vader, passando pelos trajes simples de Han Solo e pela 
"pele" de Chewbacca.  
  
Escola Jedi 
 
A exposição conta também com um projeto educacional, composto por atividades para todas 
as idades escolares (aliás, escolas podem agendar visitas), e uma "Escola Jedi", iniciativa 
voltada para crianças em que os visitantes podem enfrentar ninguém menos que lorde Vader.  
 
Tudo isso numa instalação muito bem trabalhada, que recebeu elogios de Anthony Daniels, 
ator que intepretou C-3PO na cinessérie. "A iluminação, os invólucros -- eles produzem a 
sensação de que tudo está no espaço. Eu já vi muitas exposições como essa em várias partes 
do mundo, mas nenhuma ficou tão legal assim. E eu não estou sendo bonzinho", disse, em 
entrevista coletiva realizada no local da exposição.  
 
Enfim, para quem é fã, é um programa imperdível.   
 
Star wars exposição Brasil 
  
Onde: Porão das Artes do Parque do Ibirapuera  
Quando: de segunda a domingo (5/3 a 29/6), das 9h às 22h  
Ingresso: R$ 30,00 (meia R$ 15,00), na bilheteria, pelo site www.ingressorapido.com.br ou 
pelo telefone 0/xx/11 4003-1212 
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