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“NÃO SE PODE CRIAR
EXPERIÊNCIA, É PRECISO
PASSAR POR ELA”

Albert Camus

i o i ô     
conteúdo circular 

Um giro informal da Ímã no vem e vai da vida.

Luciana Bisker

Uma travessia por nossas emoções

Feche os olhos... Conecte-se com uma memória feliz. Perceba que ela está associada
a pessoas, momentos, sensações, gostos, cheiros, tatos, sons, prazeres. Experiências
nos remetem às percepções sutis ou intensas, instantâneas ou perenes, individuais ou
coletivas. Difíceis de descrever, porque envolvem presença e consciência. Estão
sujeitas à interpretação e emoção. E, geralmente, te levam de um ponto a outro, um
antes e depois, com um residual importante de novas conexões e afetos. 

Gostamos de criar experiências. Para nós, elas ressignificam as relações entre as
pessoas. E fazem todos os nossos dias valerem a pena. Muito além das coisas, das
posses ou dos poderes, elas conversam com a nossa humanidade e essência.
Conseguimos ser nós mesmos por algumas horas, livres de tantas amarras.
Desejando, rindo, conversando, ouvindo, se deliciando, formamos novos vínculos.

Você pode estar em uma imersão musical, gastronômica, teatral, cinematográfica, de
conteúdo, do tipo singela ou megaprodução. O que importa: estará diferente quando
tudo terminar. E isso, talvez, é o mais legal da experiência: é preciso viver cada passo
dela, transformando-se a cada etapa. Não por acaso, nosso quadrinho de cabeceira
tem a frase do Albert Camus: “Não se pode criar experiência, é preciso passar por
ela”.

Na Ímã, gostamos de desenhar as experiências junto com nossos clientes e parceiros,
convidando os protagonistas a pensar em algo que não tenham feito antes. É um tal de
provocar, sair da mesmice, se desafiar. Que história você quer contar? Feche os
olhos...

azuma makoto, exobiotanica

EXPERIÊNCIAS
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https://www.designboom.com/art/azuma-makoto-exobiotanica-project-bonsai-tree-07-21-2014/


uma experiência de saúde e bem-estar
SPA LAPINHA

Imagine um destino de saúde e bem-estar. 
Com muita natureza também. A Lapinha é este espaço de
cura, para você se cuidar integralmente. Um destino
maravilhoso, com estrutura confortável e acolhedora.

A fazenda é autêntica; a alimentação, orgânica e a
atenção, próxima e efetiva. Estamos cercados pelo verde e
por pessoas especiais. Gente que se importa com sua
saúde, a
preservação da natureza e o bem estar da comunidade.

A Lapinha valoriza a terra, a comunidade, os colaboradores
e os hóspedes. Está sempre aprendendo, ensinando e
aprendendo novamente. Em círculos virtuosos do ser e
saber. Aqui, seu protagonismo é fundamental. Antes,
durante e depois de sua estada. 

É um lugar do coração. Nasceu de uma única família e se
tornou muitas mais. Aqui brota sentimento, emoção. Bem-
estar, saúde e paixão. É oásis, paraíso, equilíbrio. Beleza,
preservação.

Lapinha
Você pode fazer muitas viagens...
Ou escolher mudar seu destino.

@lapinhaspa

Na Lapinha existe uma dimensão de bem-querer. 
Médica, humana, holística e verdadeira.
Percorrida num trajeto coletivo.
É o seu caminho, conduzido por muitos nós.
Você pode fazer muitas viagens...
Ou escolher mudar seu destino.

Ser Lapinha é respirar com liberdade.
Usufruir de seu corpo, mente e espírito.
Resgatar valores essenciais e coletivos.
Sentir um algo a mais que transcende quem somos,
na soma que se multiplica para construir novos significados.

IMPERDÍVEL: Começar o dia caminhando, contemplar o pôr do sol na piscina, se jogar e
experimentar um tipo de massagem novo que você nunca ouviu falar, a noite do bingo!

https://www.instagram.com/lapinhaspa/


SOBRE O MIS EXPERIENCE

Esse MIS tem a experiência no
próprio nome. E não é pra menos.
O galpão de 2 mil metros
quadrados, inaugurado em 2019,
com a exposição do Leonardo Da
Vinci, impressiona pelas
possibilidades imersivas. É a
antiga marcenaria da TV Cultura
transformada num espaço
incrível, expositivo, interativo e
provocativo. Se já conhece,
revisite. Se não conhece, se
joga e aproveita.

DICA: A entrada é gratuita às
terças e podem ser reservados
tanto na bilheteria do Museu,
quanto on-line – conforme a
disponibilidade na data.

@misexperience

PORTINARI NO MIS EXPERIENCE
Já visitou o Portinari para Todos? E o Quintal do Portinari? Este tributo ao pintor,
“famosovdesconhecido”, que tem 95% de suas obras em acervos privados, está
muito bem exposto por meio da tecnologia, em um projeto equilibrado em
informação, sensação e contextualização. O mais legal é constatar que Portinari,
que nasceu em 1903, no interior de São Paulo, continua atualíssimo. O que dizer
da obra Guerra e Paz, que está na sede da ONU? E em temas tão relevantes como
inclusão, diversidade e questionamentos morais e sociais? Depois de um banho de
cultura e bastante reflexão, tem que brincar no quintal. Lá os jogos de antigamente
com a tecnologia de hoje em dia permitem que você entre nas obras,
“metaversicamente”, com seus próprios desenhos, gestos e animações, em dez
atividades pra lá de divertidas, em que dá para aprender sobre as pinturas, de um
jeito lúdico e interessante. “Dancing machine” cultural, pelada com os
personagens e carrinho mecânico que se movimenta com a pintura são algumas
das atrações.

www.portinariparatodos.com.br 

https://www.instagram.com/misexperience/
http://portinariparatodos.com.br/
http://portinariparatodos.com.br/


 

CARLOS FERREIRINHA

"Um rally que passava por diversos vilarejos, com
paradas, piqueniques, jantares - um deles dentro da
Muralha da China. Para além desses momentos
incríveis, o que mais me tocou foi perceber que
muitos cidadãos daqueles povoados nunca haviam
tido contato com pessoas do ocidente. Jamais me
esquecerei dos olhares daquelas crianças vendo algo
pela primeira vez. Marcas podem causar um impacto
transformador na vida dos outros, isso é de uma
responsabilidade imensa"

@carlosferreirinha

PEDIMOS PARA TRÊS AMIGOS E PARCEIROS CONTAREM UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL

FLAVIA PIRES

"Atravessar o mar mais violento do mundo por dois
dias. Navegar por icebergs surreais, ficar íntima dos
pinguins e avistar baleias o tempo todo. Uma
experiência que me proporcionou crescimento
pessoal, aprendizado, conforto e um contato muito
próximo com a natureza"

@flaviapiresexplora

MELISSA FERNANDES

"Tudo começou com um passeio noturno para
observar onças - eles fazem um incrível trabalho de
preservação de espécies junto às comunidades
locais - e terminou com uma aula de astronomia
regada a chocolate quente debaixo das estrelas"

@melfernandesoficial

https://www.instagram.com/carlosferreirinha/
https://www.instagram.com/flaviapiresexplora/
https://www.instagram.com/melfernandesoficial/
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PODCAST | MANO A MANO
A nova temporada do Mano a Mano, do rapper Mano Brown, trata de assuntos urgentes e tem como entrevistados o rapper
Emicida, a jornalista Cecilia Oliveira, o ator e cantor Seu Jorge, o neurocientista Sidarta Ribeiro, entre outros. Vale a pena! 

Para ouvir, clica aqui .

REVISTA | MOREL 
Lindamente editada e impressa, a Revista Morel, da Ipsis Pub, é focada em literatura, fotografia, artes visuais e jornalismo. 

Pra matar a saudade de folhear e se inspirar.
 

Dá uma conferida no instagram deles.

PASSEIO | SAMPA SKY
Mirantes de vidro que dão a sensação única e inédita de flutuar sobre a cidade a uma altura de 150 metros,
direto do edifício mais alto do centro.

Saiba mais aqui .

A Ímã é uma agência de conteúdo e conexões, inserida 
na economia colaborativa, criativa e afetiva. 

Por Luciana e Márcia Bisker.
 

http://www.1ma.com.br/              @ima_conteudo_conexoes

dicas da ímã

https://open.spotify.com/show/0GnKiYeK11476CfoQEYlEd?si=82e6865271db46fd
https://www.instagram.com/morel.revista/
https://sampasky.com.br/
http://www.1ma.com.br/
http://www.1ma.com.br/
https://www.instagram.com/ima_conteudo_conexoes/

