
A partir do dia 1º, PLAY FESTIVAL  
leva artes integradas para circular  
em cinco regiões do Rio de Janeiro

Rommulo Vieira Conceição, A fragilidade dos negócios humanos pode ser um limite espacial incontestável                       Fotos: Divulgação

Através de instalações e intervenções artísticas, o festival explora múltiplas  
experiências estéticas nas artes visuais, música, teatro, dança, literatura e arte urbana
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O Play Festival acontece entre 1º de agosto e 3 de 
setembro de 2022 e ocupa cinco regiões do Rio de 
Janeiro: Zona Sul –  Praça do Largo do Machado e Oi 
Futuro Flamengo; Centro – Praça Mauá e Museu de 
Arte do Rio; Zona Norte – Parque Madureira e Arena 
Fernando Torres junto a Zonas de Cultura Madureira; 
Santa Cruz ‐ Marco 11 e Ser Cidadão; Duque de Caxias 
‐ Centro Cultural Oscar Niemeyer e Biblioteca Pública.  
 
Com idealização e curadoria de Tathiana Lopes, espe‐
cialista em cultura, educação e comunicação, o Play 
conta com cinco instalações artísticas comissionadas, 
expostas em diversos espaços públicos da cidade, e se 
desdobra em uma série de ações e atividades que pro‐
movem experimentação e reflexão a partir das infân‐
cias e juventudes, da cidade e suas diversidades. 
 
O  Play é uma Plataforma Livre de Acesso às Artes, de 
impacto sociocultural, que através das múltiplas lingua‐
gens e expressões artísticas, deseja ampliar percepções 
sobre educação. Estimulando a reflexão e a experimen‐
tação através de instalações e intervenções, perfor‐
mances, residências, oficinas e diálogos, que exploram 
diferentes experiências estéticas nas artes visuais, 
música, teatro, dança, literatura e arte urbana, oferece 
um espaço de conhecimento, troca e intercâmbio artís‐
tico, cultural e territorial. 
 
Durante todo o mês de agosto, o público será estimulado 
a se deslocar, interagindo de forma livre com as insta‐
lações. A cada semana o festival desembarca em uma das 
cinco regiões oferecendo às crianças, jovens e famílias 

uma programação criada a partir das obras e dos ter‐
ritórios que elas ocupam  – com performances,  debates, 
programas educativos, oficinas e rodas de conversa.  
 
INSTALAÇÕES URBANAS  
Até 3 de setembro, as obras públicas estarão instaladas 
nas cinco regiões.  Os trabalhos, criados especialmente 
para o festival, têm a assinatura dos artistas Agrade 
Camiz, Sallisa Rosa com Sucata Quântica, Heberth So‐
bral, Adrianna Eu e Rommulo Vieira Conceição. 

Herbert Sobral,  
Roda Gigante 
Foto:Divulgação
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PERFORMANCES E DIFERENTES EXPRESSÕES  
ARTÍSTICAS CRIADAS A PARTIR DAS INSTALAÇÕES 
A cada sábado o festival desembarca em um dos ter‐
ritórios, levando uma programação composta por artis‐
tas locais, que exploram diferentes linguagens nas artes 
visuais, teatro, dança, música e performances, em par‐
ceria com os espaços culturais e museus. 
   
OFICINAS 
As oficinas e atividades propostas fazem parte do Pro‐
grama Educativo, conjunto de ações criadas a partir das 
instalações que irão dialogar com os diferentes es‐
paços, estimulando uma articulação entre territórios/ 
/instituições culturais/escolas, a partir das temáticas 
centrais do Play. 
  
DIÁLOGOS 
Têm como foco a discussão dos assuntos e temáticas 
mais presentes hoje no mundo, sob a perspectiva de 
uma Cidade Educadora e seus principais elementos, as 
diversidades, a democratização de acesso, a democra‐
tização de conhecimento, a inclusão social, a sus‐
tentabilidade, e como essas temáticas atravessam e 
geram impacto e transformação cultural e social. 
  

EXPOSIÇÃO – “SE ESSA RUA FOSSE MINHA”  
Em cartaz de 6 de agosto a 2 de outubro no Oi Futuro 
Flamengo, a mostra materializa as práticas e ações pro‐
movidas pelo Play, onde serão exibidos os processos 
criativos dos artistas visuais convidados, entrevistas 
com as crianças que vivem nos territórios pesquisados 
pelo projeto, além de conversas com lideranças e per‐
sonalidades locais e suas vivências. 
 
São convidados da exposição:  
Os artistas visuais:  Agrade Camiz, Sallisa Rosa com Su‐
cata Quântica, Heberth Sobral, Adrianna Eu e Rommulo 
Vieira Conceição. Tema: o processo de criação e cons‐
trução de suas obras públicas para o festival. 
 
As personalidades e lideranças locais: Elisa Lucinda 
(Zona Sul), Amir Haddad (Centro), Tia Surica (Madu‐
reira), WG da Rua (Santa Cruz) e Heraldo HB (Duque de 
Caxias). Tema: suas vivências da cidade e das locali‐
dades onde moram. 
 
As Instituições sócio culturais com foco no atendimento 
a crianças e jovens da região, sob a perspectiva da arte 
e do esporte para a educação: Escola Vidigal na comu‐
nidade do Vidigal, criada pelo artista plástico Vik Muniz; 
Instituto Ademafia criado pelo skatista Ademar Lucas, 
na comunidade do Santo Amaro na Glória; Lanchonete 
Lanchonete, criada pela artista Thelma Villas Boas, na 
comunidade da Pequena África, Gamboa, Centro; Jon‐
go da Serrinha, em Madureira; Cultura na Cesta, criada 
pelo  jogador de basquete WG da Rua, na comunidade 

Herbert Sobral, {A}grade  
Foto:Divulgação
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do Cesarão, e Ser Cidadão, criada por um grupo de edu‐
cadores. Francisco Jorge, como gerente de projetos em 
Santa Cruz, e a Chypher Kids, criada pelo DJ Zulu Tec‐
nykko que funciona no espaço cultural Lira de Ouro de 
Duque de Caxias, também fazem parte do projeto. 
 
O Play ouviu 70 crianças atendidas por essas instituições, 
descobrindo suas percepções sobre a cidade, sobre arte, 
educação, e também o que elas gostariam de dizer a 
quem governa a cidade. Os organizadores do festival irão 
levar todas as crianças entrevistadas às instituições para 
que participem das atividades artísticas, rodas de con‐
versa e oficinas durante toda a programação do evento. 
 

SERVIÇO 

Data e Hora 

• Instalações Urbanas  

1º de agosto a 3 de setembro  – Domingo a Domingo – 24 horas 
 

• Festival 

6, 13, 20, 27 de agosto e 3 de setembro – aos sábados 

10h às 19h 
 

• Exposição  

6 de agosto a 2 de outubro – Quarta a domingo – 11h às 18h 
 

Local  

• Instalações Urbanas 

Agrade Camiz – Praça Largo do Machado, na divisa entre  

os bairros do Flamengo, Catete e Laranjeiras 

Sallisa Rosa e Sucata Quântica – Praça Mauá em frente  

ao Museu de Arte do Rio no Centro 

Heberth Sobral – Parque Madureira em frente a Arena 

Fernando Torres 

Adrianna Eu –  Marco XI em Santa Cruz  

Rommulo Vieira Conceição – Complexo Oscar  

Niemeyer em Duque de Caxias 
 

• Festival 

6 de agosto –  Praça Largo do Machado, na divisa entre 

os bairros do Flamengo, Catete e Laranjeiras  

6 de agosto – Oi Futuro Flamengo ‐ R. Dois de Dezembro,  

63, Flamengo 

13 de agosto – Museu de Arte do Rio ‐ Praça Mauá, 5 ‐ Centro 

20 de agosto – Arena Fernando Torres  

R. Bernardino de Andrade, 200 ‐ Madureira Parque 

Madureira ‐ R. Soares Caldeira, 115 ‐ Madureira 

27 de agosto – Ser Cidadão ‐ R. Fernanda, 140, Santa Cruz 

3 de setembro – Centro Cultural Oscar Niemeyer   

e Biblioteca Pública ‐ Av. Governador Leonel de Moura 

Brizola, S/N ‐ Centro, Duque de Caxias 

 

Visita Escolas e Instituições Sociais  

1º de agosto a 3 de setembro  

De segunda a sexta – manhã e tarde 

Agendamento Cintia Ricardo 

educativo@playfestival.art  

Classificação: Livre  
 

Mais informações: https://playfestival.art/ 

 

 

Adrianna, Cama de Gato  
Foto:Divulgação
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