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Em sua terceira edição e curadoria de Airá O’ Crespo, o Copa Graffiti é um festival a 
partir de técnicas de pintura em grafite, que promove a produção de arte em painéis 
temáticos nos muros das estações da Linha 2 do MetrôRio, zona norte da cidade.  
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A proposta é transformar mais de 40 km de muros das estações da Linha 2 (entre 
São Cristóvão e Pavuna) em uma galeria ao ar livre, que poderá ser a maior área 
sequencial de arte urbana já exposta no mundo. 
!

Quilômetros de histórias coloridas serão contadas, como num museu a céu aberto, 
oferecendo arte gratuita à população e oportunidade a artistas de exibirem suas 
obras.  



Nesta edição teremos quatro equipes, em quatro estações diferentes. Em 
cada equipe, cinco componentes e um mediador selecionado no bairro da 
estação. Cada uma terá quinze dias para desenvolver seu painel, dentro de 
um tema previamente estabelecido e comum a todos.

Formato

O painel vencedor será escolhido através de júri técnico e voto popular. O júri 
técnico avaliará organização, criatividade, técnica e fidelidade ao tema. O 
público acompanhará diariamente nas estações, por aqui ou nas redes 
sociais, a evolução dos trabalhos dos artistas e votará livremente, de acordo 
com seu ponto de vista.
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Serão oferecidas, gratuitamente, oficinas de desenho e pintura a alunos de escolas 
públicas municipais e a artistas de cada região sob a orientação de renomados 
grafiteiros. A intenção é movimentar a cena local, sensibilizar e despertar no público o 
interesse e a possibilidade de inserção no mercado da arte urbana.

Oficinas	nas	escolas	públicas



!
    Será apresentado um “cronograma cultural” durante a fase de execução 

das pinturas. No cardápio, exposições contando a história do Grafite e 
com trabalhos das equipes participantes, além de outras artes que 
compõem o universo do grafite: Hip Hop, batalhas de rimas, 
apresentação de B.Boys, DJs, Rappers.

ATIVAÇÕES CULTURAIS 



A	primeira	edição	do	Copa	Graffiti,	em	2012,	teve	a	participação	de	15	equipes,	mais	de	150	
artistas	envolvidos	e	cobertura	das	15	estações	da	Linha	2	do	MetrôRio.		
Os	principais	protagonistas	da	cena	fluminense	foram	convidados	a	serem	capitães	e	
montaram	os	seus	times	de	artistas	para	desenvolverem	murais	tendo	como	tema	a	história	de	
cada	localidade	em	que	estavam	atuando.		
Nessa	edição	a	equipe	vencedora	ocupou	a	Estação	Tomaz	Coelho,	capitaneada	pelo	artista	
Acme.



!
A segunda edição do Copa Graffiti foi realizada em 2014 e 2015,  teve como tema os 450 anos 
do Rio de Janeiro. A estação Vicente de Carvalho recebeu uma transformação pelas mãos de 
vinte e quatro dos artistas mais atuantes da cena do grafite no Rio, que dessa  divididos em 
três equipes, cobrindo uma área de aproximada de 1,4 mil metros quadrados, retratando 
paisagens da cidade, iniciando as comemorações dos 450 anos.  
Os vencedores foram os integrantes da equipe 3 formada por: Mario Bands, Carlos Acme, 
Meton Joffily, João Nitcho, Thiago Tarm, Anderson Duim e Beto Era.  



Ganhar	o	Mundo

				Um	panorama	dos	mais	
diversos	estilos,	técnicas	e	
conceitos	do	grafite,	
retratado	em	obras	de	

		representantes	cariocas,	
nacionais	e	até	convidados	
estrangeiros.	

				Considerado	um	dos	
maiores	eventos	de	arte	
urbana	no		mundo,	O	Copa	
Graffiti,	dá	mais	visibilidade	
para	nossos	artistas	e	
estímulo	a	iniciantes,	uma	
referência	para	a	cultura	e	
o	turismo	da	cidade.



                     
Av. das Américas 3665, Lj 241 - Barra da Tijuca - RJ 

( 21 ) 98894-8081 / 3153-5712  
contatos@infinitproducoes.com 

 www.copagraffiti.com 

http://www.copagraffiti.com

