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Obra exposta no FILE convida visitantes a caminharem
por túneis suspensos feitos com 32 mil metros de fita
adesiva da 3M
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Inst alação Tape São Paulo, idealizada pelo grupo europeu Numen/For Use é um dos dest aques da exposição que est reia em
12 de julho em São Paulo

A obra Tape São Paulo, do grupo europeu Numen/For Use será um dos dest aques da 17ª edição do fest ival Int ernacional de
Linguagem Elet rônica (FILE) que acont ece ent re 12 de julho e 28 de agost o na Galeria de Art e do Sesi, em São Paulo. A obra,
que já passou por países como o Japão, ut ilizará mais de 32 mil met ros da fit a 373 Sco tch, da 3M, para a criação de t úneis
suspensos por onde os visit ant es poderão passar.
Criada para desconst ruir a est ét ica da art e convencional, unindo t ecnologias cont emporâneas às mais diversas formas de
linguagem art íst ica, o fest ival reunirá 331 t rabalhos divididos ent re inst alações int erat ivas, obras de realidade virt ual com o
uso de óculos 3D, games, animações, videoart e, net art e, art e sonora e performances. Tudo isso com o int uit o de convidar
os visit ant es a passarem dos limit es.
Uma das obras mais inusit adas será prot agonizada pelo grupo europeu Numen/For Use , que const ruirá durant e oit o dias uma
inst alação inspirada em uma enorme t eia de aranha. A Tape São Paulo convidará o visit ant e a caminhar por ent re seus t úneis
suspensos, confeccionados com 32 quilômet ros de fit as adesivas 373 Scot ch, da 3M. A obra vai ext rapolar o espaço da
Galeria de Art e SESI-SP e chegará at é a calçada da Avenida Paulist a. Est a será a primeira vez que o colet ivo fará a inst alação
no Brasil. Out ras versões foram apresent adas ant eriorment e em Tóquio, Paris, Berlim, Florença e Melbourne.
A fit a 373 Scot ch é produzida com filme de polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sint ét icas garant indo ót ima
adesão, resist ência à t ração e desempenho diferenciado. De uso convencional indust rial, é indicada para aplicações que
exigem alt a performance como por exemplo mercados frigorífico, farmacêut ico, elet roelet rônico e químico.
Serviço :

FILE 2016 – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica
Data: 11 de julho a 28 de agost o de 2016
Ho rário : diariament e, das 10h às 20h (ent rada at é às 19h40)
Lo cal: Galeria de Art e do SESI-SP | Cent ro Cult ural Fiesp – Rut h Cardoso (Avenida Paulist a, 1.313 – em frent e à est ação
Trianon-Masp do Met rô)
Classificação indicativa: livre para t odos os públicos
Entrada gratuita. Mais informações no sit e www.file.org.br
Agendamento s de grupo s: segunda a sext a, das 10h às 18h30, pelos t elefones (11) 3146-7439.
Est a e out ras not ícias sobre a 3M e suas marcas est ão disponíveis em nossa Sala de Imprensa: ht t p://news.3m.com/pt -br.
Cadast re-se para receber em seu e-mail nossos alert as de releases e out ras divulgações.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30 bilhões em vendas globais em 2015. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas; a Incavas, localizada no Rio
Grande do Sul, e a Capit al Safet y, que opera no Paraná. Em 2015 alcançou fat urament o brut o de R$ 3,5 bilhões no País, onde
cont a com cerca de 3.800 funcionários. Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para
receber nossas not ícias em ht t p://news.3m.com/pt -br.
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