
                                                                                            
A BABILÔNIA FEIRA HYPE  faz mais uma edição especial 
no PARQUE DAS FIGUEIRAS nos dias 28 e 29 de agosto 

com destaque para HYPE FESTIVAL GASTRONÔMICO com 

70 expositores  

   

O programa ao AR LIVRE além de oferecer oportunidade 

de comprar diretamente dos criadores de MODA + DE-

SIGN + ARTE e variedades inclui ainda o delicioso HYPE 
FESTIVAL GASTRONÔMICO com diversas opções de  FO-

OD & DRINKS seguindo todos os protócolos de prevenção 

sanitária  

 

VIDA INTELIGENTE AO AR LIVRE 

   
Com 24 anos de trajetória, incentivando novos criadores, fo-

mentando a economia criativa e sendo celeiro de inúmeras marcas de 
sucesso do mercado, oferecemos, ainda, um uso inteligente do PAR-

QUE DAS FIGUEIRAS e uma programação infantil cheia de opções 
para a garotada com brinquedos e atrações que completam o pro-

grama do fim de semana para curtir em família. 
 

"Termos como cowork, startup, buy local, que tornaram-se pilares da 
economia criativa, já eram aplicados na prática pela Babilônia Feira 

Hype antes mesmo dos termos existirem, já que a alcunha economia 
criativa toma forma em 2000 na Inglaterra. E quando se pensa nisso 

com a moda, a coisa fica ainda mais instigante, pois há 24 anos não 
se tinha essa pluralidade de marcas e nem acesso para que marcas 

autorais e pequenos produtores pudessem existir. Olhar para trás e 
ver não só o sucesso da BFH, mas dos players que começaram e 

ainda começam com a gente, é ainda mais gratificante”, afirmou 

Robert Guimarães, diretor da BFH. 
 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID 19  

Desde da retomada das edições no ano passado, demos início 
aos procedimentos de prevenção à Covid-19 no evento, colocando em 

prática as nossas medidas de segurança criadas em parceria com a 
Prefeitura do Rio / Secretaria de Vigilância Sanitária. O resul-

tado foi muito bom ao obter o comprometimento e o engajamento do 



público no uso de máscaras e cumprimento dos nossos protoco-

los criados para BFH.   

A CAMPANHA HYPE É SER CONSCIENTE elaborada para 

promover a CONSCIENTIZAÇÃO DO PÚBLICO continua nesta edi-
ção buscando a cumplicidade de todos e reforçando nossa conduta 

responsável, mantivemos a nossa divulgação em nossas redes sociais 
com todas as medidas de proteção adotadas pela BFH. Só assim, po-

deremos nos encontrar na Feira Hype, que faz parte da programação 
da cidade sempre oferecendo um programa de qualidade, ao AR LI-

VRE, para toda a família com muita alegria, energia positiva, segu-
rança e ao mesmo tempo, oferecendo oportunidades de ótimo negó-

cios para os empreendedores criativos selecionados pela curadoria do 
INBRACULTMODE – Instituto Brasileiro de Cultura, Moda e De-

sign. 

Produtos especialmente selecionados e a participa-
ção de novos expositores garantem novidades a cada 

edição 

Como sempre, a BFH apresenta os mais criativos e inovadores cria-

dores da cidade nos segmentos de MODA (vestuário feminino, mas-
culino e infantil), ACESSÓRIOS, BIJOUTERIAS, DECORAÇÃO e 

DESIGN. Serão dezenas de estandes com marcas já conhecidas do 
público hype e muitas novidades para a esstação.  

 

Estarão lá, por exemplo, grifes com muitas opções hypes como 
a Gávia, Beta Araújo, Organic Soul, Opus,  as bijus, joias e aces-

sórios de Theo Avila, Mailu , Detalli, Hivah e Tre Joalheri-
a artigos e moda para crianças das marcas Minidea, Doroteia Cos-

tura Afetiva, Mimo Kids, Connie e decoração e acessórios para a 
casa nos estandes da Cotton Home, MP Plantas,  Manoel Melo, 

Eucalipito Ateliê e muitos outros. Sem falar nos estreantes da edi-

ção como Terezas, Fit Danke, Baylon Store,  Decorami Atelier e 
outros tantos. 

 

HYPE FESTIVAL GASTRONÔMICO  

Em uma ambientação descontraída, divertida e in-

formal o publico encontrará opções variadas com o me-
lhor da GASTRONOMIA INFORMAL e para o programa ser 

ainda mais completo uma seleção de CERVEJAS ARTESA-

NAIS para atender a todos os gostos e DRINKS VARIA-
DOS. 

Os 70 operadores de  GASTRONOMIA especialmente seleciona-
dos pela curadoria do evento apresentam seus cardápios repletos de va-



riedades em charmosos FOOD TRUCKS, FOOD BIKES, BARRACAS 

GOURMETS e para harmonizar várias opções de CERVEJAS ARTESANAIS 
e DRINKS compõem o cardápio que oferece delícias para todos os gostos. 

Nessa edição teremos a comida árabe da Estrela do Kibe, os pãezinhos 
asiáticos do Tudo Bao, os crepes da Le Frenchie, os sorvetes na chapa da 
Mist, o hotdog no estilo NY da Dogaria, os delicio-

sos hambúrgueres artesanais do Vulcano e Rock Burguer, o churrasco 
defumado do Magalhães BBQ, os cafés especiais do Bario, as cervejas 

artesanais da Barrio, Cervejaria Jamile, Nossa Artesanal, Cretino’s 
Pub, Mohave e Old School, as fronzens refrescantes da Nusa, isso sem 
falar na confeitaria de Carolina Guzzo, Matheus Santanna (vencedores 

do programa QUE SEJA DOCE – GNT), os doces da Delícias Portuguesas  
e muito, muito mais.  

 
PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

Sempre buscando integrar de forma espontânea o desenvolvimento 

infantil através das atividades focadas na recreação educativa as oficinais 
criativas estimulam o interesse das crianças pelo lúdico, este é o objetivo e 

proposta da programação infantil da BFH: 

MÁGICO JANJÃO, com seus números e truques de mágica.  

         Ateliê de Criança, com oficina de pintura que ajuda no des-
pertar para as artes e oficina de slime que estimula os sentidos;  
  

E para a hora da agitação os brinquedos infláveis, jump e ca-
mas elásticas estão no PARQUINHO HYPE completam a programa-

ção infantil. 

ADOTE UM ANIMAL CARENTE 

 
Em parceria com a Associação Quatro Patinhas a cada edi-

ção a BFH oferece ao público a oportunidade de adotar animais do-
mésticos carentes que buscam um novo lar. 

 

PARQUE DAS FIGUEIRAS 
 

O INBRACULTMODE – Instituto Brasileiro de Cultura, Mo-
da e Design,  que realiza a curadoria do evento BABILÔNIA FEIRA 

HYPE é ADOTANTE  DO  PARQUE DAS FIGUEIRAS através do 
programa ADOTE RIO da PREFEITURA DO RIO / FUNDAÇÃO 

PARQUES E JARDINS, ajudando a promover a conscientização de 
sua preservação uma vez que faz parte do tombamento da LAGOA 

RODRIGO DE FREITAS. 

  

SERVIÇO: 

BABILÔNIA FEIRA HYPE 

DIAS 28 e 29 de agosto - DAS 14H ÀS 22H 



ENTRADA FRANCA 

PARQUE DAS FIGUEIRAS - Av. Borges de Medeiros s/n - Lagoa Ro-

drigo de Freitas 

Estacionamento Rotativo: PARQUE DOS PATINS e CLUBE FLAMENGO 
(Estacionamento com vagas limitadas.  Evite carros. Use táxi, 

bicicleta, ônibus e skate).  

Produção e Realização: HYPE ART PRODUÇÕES  

Curadoria: INBRACULTMODE- Instituto Brasileiro de Cultura, Moda e 
Design. 

Programação Completa: www.babiloniafeirahype.com.br   

Facebook : https://www.facebook.com/babiloniafeirahype  

Instagram:@babiloniafeirahype 
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