FPT INDUSTRIAL PATROCINA AS NOVAS GALERIAS DO MUSEU NACIONAL DA
CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI DE MILÃO

Turim, 10 de dezembro de 2019
Leonardo da Vinci e o seu talento de humanista e engenheiro continuam sendo um ponto de
referência para a FPT Industrial, que reforça seu apoio às comemorações dos 500 anos da
morte de Leonardo com o patrocínio das Novas Galerias inauguradas pelo Museu Nacional da
Ciência e da Tecnologia Leonardo Da Vinci (MUST) de Milão. Essa abertura representa o início
de uma parceria de três anos, durante os quais a Marca irá desenvolver diversas iniciativas em
colaboração com o museu.
A nova seção, concluída após quatro anos de trabalho intenso, estende-se por mais de 1.300
m² e inclui mais de 170 obras e 39 instalações multimídia, dando vida à maior exposição
permanente no mundo dedicada a Leonardo da Vinci.

Realizadas em colaboração com o renomado arquiteto e cenógrafo François Confino, que
assinou, entre outras, as mostras do Museu do Cinema e o MAUTO, ambas em Turim, Itália,
as Novas Galerias Leonardo conduzem o visitante ao mundo do Renascimento leonardesco,
suscitando sua maravilha com instalações imersivas e interativas.
Com essa parceria prestigiosa, a FPT Industrial confirma e intensifica sua presença e seu apoio
efetivo no âmbito das iniciativas dedicadas aos 500 anos da morte de Leonardo. De fato,
durante o ano de 2019, a FPT Industrial foi a principal patrocinadora da mostra “Disegnare il
futuro” realizada nas salas dos Museus Reais de Turim de 15 de abril a 14 de julho e na qual
foram expostas obras-primas imortais do maestro, tais como o famosíssimo Autorretrato de

Leonardo quando velho e o Código do Voo. Uma outra obra-prima de Leonardo e, sem dúvida,
um dos desenhos mais célebres do mundo, o Homem Vitruviano, foi o pivô da mostra “L’uomo
è il modello del Mondo” patrocinada pela FPT Industrial e realizada em Veneza, na Gallerie
dell’Accademia, de 17 de abril a 14 de julho, e que teve como foco a relação entre arte, natureza
e pesquisa científica.
Além disso, na Feira DPE 2019 realizada recentemente em Rimini, a Marca, em colaboração
com Energy Rental, Sices e Riello UPS, apresentou em pré-estreia mundial um sistema
inovador com emissões zero para um gerador Diesel móvel, cujo primeiro modelo foi decorado
especialmente com um tema inspirado em Leonardo, criado pela célebre artista e social media
influencer, Agnes Cecile.
O conjunto dessas iniciativas reafirma o apoio convicto da Marca em favor da cultura e reforça
sua relação com Leonardo da Vinci, o primeiro verdadeiro “homem moderno”, engenheiro e
artista, precursor e inovador de talentos extraordinários.
“Estamos orgulhosos por termos participado deste projeto que une a arte e o talento de
Leonardo às mais avançadas tecnologias de comunicação museal” declara Annalisa
Stupenengo, Brand President da FPT Industrial “E por termos dado vida a uma parceria que,
nos próximos 3 anos, irá ver nossa presença com várias iniciativas ao lado do MUST, o Museu
da Ciência e da Tecnologia de Milão, confirmando nosso vínculo estreito com esse personagem
extraordinário: um homem que colocou a natureza no centro dos seus estudos, ligando-a aos
diferentes âmbitos da ciência, tais como a engenharia, a arquitetura, a pintura e todas as formas
de arte com as quais Leonardo da Vinci se expressou. Foi esta a abordagem baseada nos
estudos e na inovação o motivo pela qual a FPT Industrial decidiu homenagear o gênio que
nos inspira quotidianamente sob a ótica de um melhoramento contínuo”.
A FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial que se dedica a projetar, fabricar e comercializar motores para veículos
on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com mais de 8.000 colaboradores
em todo o mundo, em dez fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial consiste de 73
distribuidores e mais de 800 centros de assistência em quase 100 países. Uma vasta oferta de produtos, incluindo seis
linhas de motores de 42 hp a 1.006 hp, transmissões com torques máximos de 200 Nm a 500 Nm e eixos dianteiros e
traseiros com pesos brutos por eixo de 2 a 32 toneladas. A FPT Industrial possui a oferta mais completa de motores a
gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, incluindo motores com potências de 136 hp a 460 hp.
Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem da FPT Industrial uma líder mundial em motores
industriais. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.
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