


Arquiteto e artista visual 
Gosta de pensar nas narrativas gráficas como uma forma de arte com 
características únicas. Desdobra-se entre arquitetura, ilustração, pintura, arte-
educação e a participação em diversas publicações independentes como Garagem 
Hermética, Subterrâneo, Quadrinhópole, Sideralman, Informativo Quarto 
Mundo, Página por Página e Prática de Escrita - Histórias em Quadrinhos. Ao 
lado dos artistas do Quarto Mundo, recebeu os troféus DB Artes, Jayme Cortez, 
HQMIX, Bigorna e já participou da Seleção Oficial de Publicações Alternativas 
do Festival Internacional de BD de Angoulême. Pode ser encontrado com 
frequência em salas de cinema vazias de ciclos de cinema do leste europeu. 
http://anamorfoses.blogspot.com

Ilustrador, designer gráfico e quadrinista
Foi um dos responsáveis pela criação do fanzine Subterrâneo onde começou 
a publicar o Sideralman. Em 2007 ganhou dois Troféus HQMIX, Melhor 
Fanzine, com o Subterrâneo, e Melhor Prozine com A Mosca no Copo de 
Vidro e outras histórias. Recebeu menção honrosa de Melhor Desenhista 
no 1º Troféu Alfaiataria de Fanzines. Tem trabalhos publicados nas revistas 
Front nº 19 (Sonho), Front Especial 100 Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil, Prismarte nºs 32 e 42, Prática de Escrita, Projeto Continuum  
nº 9, Tempestade Cerebral nºs 3 e 4, Grande Clã nº 2, Página por Página, Garagem 
Hermética nº 5 e nas edições especiais do Subterrâneo. Em 2008 criou o 
personagem Demetrius Dante, o detetive do absurdo. Em 2009 lançou a segunda 
revista do Sideralman.
http://fotolog.terra.com.br/gazetadenovaluz 

Ilustrador e designer gráfico
Jorge Otávio Zugliani, ou Jozz, nasceu em 1983, em Jaú, interior de São Paulo. Se 
formou em 2006, como designer gráfico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Cursou Quanta Academia de Artes, trabalhou em editoras de livros e revistas, além 
de produtoras de tv e cinema. Edita desde 2005 a revista Zine Royale de quadrinhos e 
ilustrações, que já está no quarto número. Lançou em 2008 o livro O Circo de Lucca, 
uma HQ em metalinguagem, pela Editora Devir. Ainda em 2008 ganhou o Troféu 
HQMIX na categoria “Desenhista Revelação”. Em 2009 começou a colaborar em 
revistas argentinas e uruguaias e em 2010 lançou o álbum de quadrinhos Menthalos, 
com roteiro do escritor Seraphim Pietroforte.
www.jozz.com.br



A imagem que surge em uma superfície reflexiva pode guardar muit as 

semelhanças com sua cont rapart e, mas t em sempre algo a mais, a superfície que 

reflet e incorpora no reflexo algo de si, e no final não exist e reflexo que seja idênt ico 

ao objet o reflet ido.

A lguém que reflet e sobre si mesmo ou sobre sua realidade t ambém pode chegar a 

muit as conclusões diferent es dependendo do meio que escolher para realizar a t arefa. 

Cada um escolhe o meio que mais lhe convém e  

encont ra o reflexo de que mais necessit a.

Reflexos e Reflexões
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Edu Mendes (regência e vocais)

Will (arranjos e teclados)

Marlon Tenório (cordas)

Jozz (metais)

Gil Tokio (percussão)

Daniel Esteves (arcos)

Lídia Basoli (engenheira de som). 

Gravado entre as estações de 2009 e mixado em janeiro de 2010.

Contato de shows: edumendes76@gmail.com

Agradecimentos: Daniela Baptista, Gualberto Costa, Fábio Sales Agnati, Flávio Peixoto, Lídia Basoli e Quarto Mundo.





Cartunista, ilustrador e quadrinista
Nasceu em Maceió, cresceu em Salvador,  passou por São Paulo e hoje mora 
no Rio. Formado em desenho industrial pela Universidade do Estado da 
Bahia - UNEB - em 2005, hoje trabalha com cenários para animação, toca 
projetos paralelos de quadrinhos e ilustração. Tem trabalhos premiados 
dentro (e fora) do Brasil e já contribuiu para diversas publicações de 
quadrinhos. Despeja textos e desenhos no seu blog pessoal com mais 

regularidade do que vai à academia.
www.marlontenorio.com 

Roteirista e professor de Quadrinhos
Contador de histórias, causos, lendas, anedotas, fábulas, mentiras e 
carneirinhos. Formado em Desenho de Comunicação, apesar de não 
desenhar, e em História, apesar de não escrever histórias ambientadas 
em nada que não se pareça com o mundo contemporâneo. Colaborou 
em várias publicações nacionais, como: Front, Quadrinhópole, Garagem 
Hermética, Café Espacial, Quadreca, Subterrâneo, entre outras. Escreve 
e edita a revista Nanquim Descartável, vencedora do prêmio HQMIX 
2009 de melhor publicação independente de autor. Ganhador do Troféu 
HQMIX 2007 de Roteirista Revelação e do Angelo Agostini 2009 de 
Melhor Roteirista Nacional. Adora respirar o ar cinza de São Paulo 

enquanto dirige, mas não pretende morrer tão cedo.
http://escola-hqemfoco.blogspot.com 

 Arquiteto e artista visual
Formou-se Arquiteto e Urbanista na FAU-USP em 2006, onde participou 
ativamente no núcleo de Quadrinhos. Recebeu em 2003 o prêmio-
homenagem Angelo Agostini na categoria Entidade. Publicou 5 números 
da revista Cogumelo, organizou eventos e coordenou oficinas de HQ’s 
em diferentes lugares, incluindo a FEBEM. Editou e publicou as revistas 
Tu e Santo do Pau Oco (indicado ao HQMix categoria Prozine em 
2006). Premiado com o segundo lugar no Salão Universitário de Humor 
de Piracicaba na categoria História em Quadrinhos, em 2002. Fez a 
ilustração de capa da revista O Contínuo #4. Recebeu o Troféu HQMIX de 
2008 pelo Trabalho de Graduação a HQ Na Bodega - Colóquio Ilustrado. 
Atualmente é sócio da Pingado Sociedade Ilustrativa trabalhando como 

ilustrador, designer gráfico e animador.
http://giltokio.wordpress.com



http://4mundo.com


