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12 £ 30 de outubro de 1998 - Sexta-feira Jornal do Comércio - Porto Alegre

J OS QUADRINISTASí

fàm Criadores querem 

ampliar mercado
Hélio Barcellos Jr.

Os quadrinhos, na forma conhecida hoje, surgiram 
no final do século passado, mas sempre foram igno
rados ou eram alvo de campanhas contra a sua conti
nuidade. A polêmica dos gibis fez com que vários 
intelectuais e artistas passassem a defender as histó
rias em quadrinhos nos anos 50 e 60. Então, esse meio 
de comunicação deixou de ser maldito. Sua impor
tância vai ser discutida na I Convenção Estadual de 
Histórias em Quadrinhos, como uma das atividades 
paralelas da 44- Feira do Livro. A abertura está mar
cada para as 20h de hoje, no Auditório do Margs, 
quando também haverá apresentação do coral Vox 
Polis, sob regência de Paulo Dorffman.

A convenção, que continua até o dia 14 de novem
bro, se divide em dois endereços. Uma série de de
bates, palestras e sessões de vídeo vão ser realizadas 
no Margs. Outras sessões de vídeo, oficinas (Dese
nho e Roteiro para Histórias em Quadrinhos) e a Fei
ra de Quadrinhos terão lugar na Casa de Cultura 
Mario Quintana. A Feira, que reúne as lojas especi
alizadas de Porto Alegre, vai funcionar durante to
dos os dias de funcionamento da convenção, das 12h 
às 20h.

A realização é do Grupo Legião, formado pelos 
quadrinistas Rafael Krás (20), Fábio Pinheiro (21), 
Rafael Scavone (16) e André Coelho (19). “Preten
demos dar uma esquentada no mercado”, diz Scavo
ne, que está concluindo o 2o Grau em Publicidade. 
“Estamos procurando criar um mercado para os qua
drinhos gaúchos”, destaca Krás, estudante universi
tário de Contabilidade. “Temos um potencial 
me no Rio Grande do Sul”, garante Pinheiro, que 
cursa Direito na Ufrgs.

O grupo está organizado a Convenção desde julho. 
A idéia das oficinas não tem fins lucrativos, mas está 
de acordo com a intenção de acabar com as dificul
dades no campo técnico ou de criação e expressão 
dos novos talentos locais. O Legião, que hoje 
tra a maior parte do seu trabalho em free lancers de 
publicidade, surgiu há cerca de um ano, a partir de 
um grupo que se conheceu em uma oficina de HQs. 
Eles também costumam criar em conjunto, seja de

finindo os traços de um de seus personagens ou deci
dindo os rumos de cada vida que criaram no papel. 
As histórias em quadrinhos do Legião ainda não apa
receram em público. Uma delas, que se chamava 
Armagedon, tinha um universo inteiro inspirado em 
ficção científica. Mas é bem mais provável que eles 
acabem mostrando uma história que não tenha as 
caracterizações de um super-herói. Esta HQ fala “de 

jovem do interior que vai para Porto Alegre e 
não tem como voltar para sua cidade”, adianta Fábio 
Pinheiro.

Programação
Entre os participantes, três cartunistas vão dar pa

lestras no Margs: O cartõõhHo RS'é o tema de San- 
tiagojbia 14, 14h), A Evolução das HQs no KS será 
abordado por Iotti e A Imprensa e o Cartoon terá 
considerações de Schrõeder (Dia 12, 15hTTf crítico 
de cinema e quadrinhos Hiron Goidanich vai falar 
sobre a A História das HQs (Dia 3, 15h) e a mestre e 
doutora em HQs, Maria Beatriz Furtado Rahde, abor
da A Estética e as HQs (Dia 5, 15h). Ainda haverá o 
debate O Futuro das HQs no Brasil, com a participa
ção dos argentinos Sylvio Ayala e de membros da 
Grafar - Grafistas Associados do RS.

Amanhã a feira de quadrinhos abre ao meio-dia, 
CCMQ. Às 14h (no Margs), será exibido Batman /,

, seguido de análise e debate, e às 18h (CCMQ) é a 
l vez de Batman II. No domingo, às 14h, passa Conan, 
Y o Bárbaro. Na segunda começa a Oficina de Roteiro 

e haverá sessão de Alien I (CCMQ). A Feira de Qua
drinhos tem entrada livre, mas as demais atividades 
necessitam de inscrição prévia, através dos fones 227- 
2311 (Margs) e 221-7109 (CCMQ).
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