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PROGRAMA

Arena de zines
Idéia, papel, tesoura, cola, xerox. Fanzine. Produzidos de forma amadora, os
zines estão aí para provar que criatividade é o melhor remédio para quem quer
expor opinião, debater assuntos polêmicos ou apenas se divertir. Hoje, acontece
mais uma edição do Zine-se, encontro mensal de fanzineiros da cidade

Fábio Freire
Especial para O POVO
[23 Abril 01h30min]

Sexta-feira, 28 de março, por volta das 18 horas da
tarde. Cerca de trinta pessoas começam a se
aglomerar embaixo do Planetário (a casa da Bjork,
como chamam alguns), no Centro Cultural Dragão do
Mar. A estudante Fernanda Meireles chega, abre a
Fanzineiros da cidade durante o
bolsa, senta e começa a espalhar vários fanzines pelo último Zine-se que aconteceu em
março: troca de idéias que se
chão. Os outros fanzineiros acompanham a moça e
repete hoje, a partir das 18
fazem o mesmo. Está montada a arena da décima
horas, na UECE (Foto: J.
edição do Zine-se, um encontro mensal de
Sobrinho)
fanzineiros. Nem o vento forte, nem os olhares
suspeitos de alguns curiosos atrapalham. A galera que ali se encontra está mais
preocupada em conhecer novas pessoas, trocar idéias e apresentar seus fanzines ao
''mundo''. Para quem ficou curioso e interessado, a edição deste mês acontece logo
mais, a partir das 18 horas, no CH da UECE.
''A idéia surgiu depois do fim de uma oficina que eu ministrei no Theatro José de
Alencar'', conta Fernanda, uma das idealizadoras do evento. ''Quando as oficinas
acabavam, todo mundo sumia, ninguém mais se encontrava. O Zine-se surgiu para
que o pessoal se reencontrasse para trocar fanzines e mostrar o que estava
produzindo'', completa. O encontro começou de forma bimensal, em março do ano
passado. Com o sucesso do projeto, ele passou a ser mensal já a partir de julho.
Como Fernanda mesmo define, ''o Zine-se é um evento essencialmente nômade,
gratuito, não-periódico e aberto a qualquer um''. Sua primeira edição, há mais de um
ano, aconteceu na praça do Benfica. Os jardins da UNIFOR, o bosque da letras da
UFC e o CH da UECE também já serviram de palco para o encontro.
Esta foi a primeira vez que a estudante Mônica Mourão participou do evento. ''Fiquei
sabendo do encontro por e-mail. Já tentei vir outras vezes, mas nunca dava certo'',
conta. A razão de tanto interesse? ''É legal para trocar fanzines e conhecer as idéias
de outras pessoas'', justifica. Já o estudante de Engenharia de Alimentos da UFC,
Daniel Góes, 19, nem sabia da existência de um encontro desse tipo. ''Não conhecia
esse lado mais interativo do fanzine'', confessa ele. ''Eu vim devolver uns livros na
Biblioteca Pública, encontrei uma amiga e viemos dar uma volta no Dragão.
Descobrimos o Zine-se por acaso''.
O Zine-se está aí todos os meses para os fanzineiros e ''não-iniciados'' se
encontrarem, trocarem idéias e, quem sabe, surgirem novas parcerias para futuros
zines. A divulgação do encontro é feita através de e-mail e boca a boca.
SERVIÇO
Zine-se - 11ª edição do encontro mensal de fazineiros. hoje, a partir das 18 horas,
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Zine-se - 11ª edição do encontro mensal de fazineiros. hoje, a partir das 18 horas,
em frente a sala de professores do CH da UECE. Para saber mais informações sobre
datas, horários e locais do evento, é só mandar um e-mail para
mirelafilgueiras@globo.com.

Leia mais sobre esse assunto
23/04/2003 01:30:20 - Fanzines
23/04/2003 01:30:20 - Revista de idéias
Política de Privacidade

Aviso Legal

Publicidade Online

Faça desta sua Home

Contato

© Copyright 2001 Noolhar.com Todos os direitos reservados

file:///Users/fabio/Documents/textos%20e%20resenhas/matérias/matérias%20opovo/NoOlhar_com%20%20Vida%20e%20Arte8.htm

Produzido por ClickLab

Página 2 de 2

