O MUNDO DOS QUADRINHOS INVADE O RUA DA PRAIA SHOPPING
- Programação gratuita começa dia 15/02 e segue até 20/02 com troca de
gibis, oficinas, palestras e workshops, reunindo quadrinistas que
produzem para mercado brasileiro e internacional
- Durante toda a semana haverá no local espaço para leitura e troca
de GIBIS nos dias 17/02 e 19/02
- Evento contará com a presença de Sidney Gusman, um dos maiores
especialistas em quadrinhos do Brasil, sete vezes vencedor do troféu HQ
MIX
Nos últimos anos, a criação de histórias em quadrinhos de forma
independente vem se destacando em todo o Brasil e ganhando reconhecimento
no mercado internacional. Para reforçar a qualidade na produção dessa arte, o
Rua da Praia Shopping realiza a 2ª edição do evento “Mundo HQ Rua da Praia”,
que estreia na segunda-feira (15/02), às 18h30min, com palestra de Daniel
HDR,Daniel HDR, que falará sobre o tema “Do fã ao profissional”.Daniel é
profissional de histórias em quadrinhos desde 1988, tendo trabalhado para as
maiores editoras americanas tais como Marvel, DC comics, Avatar press entre
outras."

Neste dia também ocorrerá o Workshop com Roger Goulart, do Dínamo
Estúdio, que mostrará sua experiência na criação de personagens para HQS,
RPG e games. Goulart tem em seu portfólio trabalhos com ilustração para as
editoras Jambô, Escala e NãoEditor, além de ser arte-finalista/ilustrador para a
DC Comics e sketch cards da Marvel Comics.

A programação do evento Mundo HQ é gratuita e aberta ao público segue
até o dia (20/02), no pavimento Grande Hotel do Rua da Praia Shopping. Os
Workshops e oficinas realizados na segunda, terça e quarta-feira terão

inscrições prévias pelo e-mail: contato@ruadapraiashopping.com.br ou pelo
fone (51) 3211.6603.

No dia 16/02 a programação é voltada para a criançada. Das 17h às
18h30 Márcio Cabreira ministra a oficina infantil “Quero Ser Desenhista Materiais, Técnicas e Dicas para Começar a Desenhar”. A atividade é voltada
para crianças a partir de 8 anos. Cabreira é professor e desenhista de sketch
cards oficiais da Marvel e DC Comics, além de ser autor das tirinhas "Quero ser
Super-Herói”, "Falson - o herói de mentira" e "Aventuras da Estante", publicadas
semanalmente no site Toy Quest.

Na quarta-feira (17/02), às 17h30 o evento terá troca de gibis e às 18h
horas Ana Luiza Goulart Koehler, atualmente um dos grandes nomes do
quadrinho brasileiro, irá ministrar a oficina “Aquarela Básica: Características,
Materiais e uso da Técnica em Ilustrações e Quadrinhos”. Com seu traço
deliciosamente caricato e o cuidado com os cenários e perspectiva ela se
destaca na produção da HQ Beco do Rosário, que se passa em Porto Alegre.
Ana também é uma artista reconhecida no mercado europeu, pois já ilustrou pra
editoras e museus alemães, publicou HQ na França.
Já na quinta-feira (18/02), às 18 horas, ocorrerá a palestra com Cris
Peter sobre o tema “Não Acessorize. Colorize!”. A gaúcha é conhecida no meio
dos quadrinhos por desenvolver trabalhos para a Marvel, DC e Dark Horse. Um
de seus trabalhos mais recentes foi Astronauta – Magnetar, um sucesso da
linha Graphic MSP.

E na sexta-feira (19/02) a troca de Gibis ocorre às 18h e o Rua da Praia
Shopping recebe um dos maiores especialistas em quadrinhos do Brasil, sete
vezes vencedor do troféu HQ MIX. O jornalista paulistano Sidney Gusman realiza
às 18h30min, a palestra “Inovando no Bairro do Limoeiro. Resumo: como se
transforma e amplia o escopo de atuação da maior produtora de quadrinhos do
Brasil sem perder a essência dos personagens de Mauricio de Sousa”. Gusman
escreve sobre quadrinhos desde 1990 e já teve artigos publicados nos jornais
Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, Folha da Tarde,
entre outros.

No encerramento do evento, sábado (20/02), a programação é voltada
para os colecionáveis. Às 14 horas, Otávia Cé realiza a palestra “Cosplaying Introdução, escolha de personagem, maquiagem e caracterização”. Às 16 horas
ocorre o painel “Colecionismo de Action Figures e Estátuas", com os membros
do Toy Quest, um dos mais relevantes portais sobre colecionismo do Brasil. O
site organiza também nessa data a exposição de figuras de ação e estátuas com
o tema "Batman e Superman", no embalo do vindouro filme da dupla, um dos
mais aguardados do ano."
O diretor superintendente do Rua da Praia Shopping, Eduardo Isdra
Záchia, explica que a proposta do evento é oferecer ao público uma opção
cultural e criativa em um período em que a cidade carece de atrações.
“Idealizamos um evento que conversasse com o nosso público, pois o centro é
um local onde as pessoas buscam cultura. Somos um shopping eclético que
absorve diferentes perfis de consumidores e com interesses variados”, destaca
Záchia.

Confira a programação completa:
15/02 às 18h30 – Palestra “Do fã ao profissional” com Daniel HDR.
15/02 às 19 horas - Workshop “Criando personagens para HQS, RPG e
Games” com Roger Goulart, do Dínamo Estúdio.
16/02 às 17 horas – Márcio Cabreira ministra a oficina infantil “Quero Ser
Desenhista - Materiais, Técnicas e Dicas para Começar a Desenhar”.
17/02 às 17h30 - Troca de Gibis
17/02 às 18 horas – Ana Luiza Goulart Koehler ministra a oficina “Aquarela
Básica: Características, Materiais e uso da Técnica em Ilustrações e
Quadrinhos”.
18/02 às 18 horas –palestra com Cris Peter sobre "Não Acessorize. Colorize!”.
19/02 às 18h – Troca de Gibis
19/02 -18h30 – “Inovando no Bairro do Limoeiro. Resumo: como se transforma
e amplia o escopo de atuação da maior produtora de quadrinhos do Brasil sem
perder a essência dos personagens de Mauricio de Sousa”, com o jornalista
paulistano Sidney Gusman.

20/02 às 14 horas – Palestra “Cosplaying - Introdução, escolha de
personagem, maquiagem e caracterização”, com Otávia Cé.
20/02 às 16 horas – Painel “Colecionismo de Action Figures e Estátuas com o
Toy Quest” com o tema Batman e Superman.

SERVIÇO
O que: 2ª edição do evento “Mundo HQ” no Rua da Praia Shopping
Quando: Abertura no dia 15 de fevereiro, às 18h30min. A programação segue
até 20 de fevereiro de 2016.
Onde: Rua da Praia Shopping - Pavimento Grande Hotel (Rua dos Andradas
1001, Centro de Porto Alegre)
Quanto: Evento aberto ao público com entrada franca.
Inscrições: Workshops e oficinas realizados na segunda, terça e quarta-feira
terão inscrições prévias pelo e-mail: contato@ruadapraiashopping.com.br ou
pelo fone (51) 3211.6603.

