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Rodolfo Zalla Ã© um dos maiores mestres do Quadrinho brasileiro e mundial.Nasceu na Argentina em 1931
e imigrou para o Brasil em 1963 onde encontrou um farto mercado de trabalho e imediatamente se tornou
um artista de quadrinhos mega prolÃ-fico. Ao lado de artistas como Jayme Cortez, Eugenio Colonnese,
Rubens Cordeiro, Luis Saidemberg, Primaggio Mantovi, Gedeone Malagola, Nico Rosso, GetÃºlio Delphim,
Julio Shimamoto, Flavio Colin e Osvaldo Talo, entre outros, construiu e vivenciou um dos momentos mais
felizes e intensos da HQ brasileira: as dÃ©cadas de 1960 e 1970. Nesta Ã©poca, editoras como Taika
(ex-Continental e Outubro), GEP, Edrel e Jotaesse, capitaneadas por editores visionÃ¡rios como JosÃ©
Sidekerskis (o ZelÃ£o), Manoel Cassoli (o ManelÃ£o), Heli Lacerda, Minami Keizi e Miguel
Penteado,apostavam todas suas fichas no quadrinho 100% nacional,lanÃ§ando milhares de revistas de
todos os gÃªneros, do farwest ao terror.
Zalla, com seu profissionalismo Ã-mpar, rapidez e criatividade ilimitadas, logo destacou-se no mercado
produzindo milhares de pÃ¡ginas de quadrinhos de aventuras, super-herÃ³is,farwest e, sobretudo, TERROR,
sua grande paixÃ£o!
Em meados dos anos 70, quando as editoras fecharam suas portas por pressÃ£o da ditadura militar e da
censura, Zalla migrou para o mercado de livros didÃ¡ticos, onde quadrinizou todos os capÃ-tulos da HistÃ³ria
da Humanidade, do Homem Primata atÃ© a Segunda Guerra Mundial. Quadrinizou tambÃ©m toda a
HistÃ³ria do Brasil. Feitos atÃ© entÃ£o inÃ©ditos nesse mercado!
Na dÃ©cada de 80, Zalla provou mais uma vez seu pioneirismo e espÃ-rito empreendedor fundando sua
prÃ³pria editora, a D-Arte, pela qual lanÃ§ou os
gibis Jhonny Pecos, Calafrio e Mestres do Terror. Estes dois Ãºltimos durariam dez anos ininterruptos nas
bancas.
Hoje, aos 80 anos de vida e 60 de carreira, Zalla Ã© um dos Ãºltimos Mestres vivos de sua geraÃ§Ã£o.
Para comemorar essa vitoriosa carreira, Marcio Baraldi, fÃ£ e amigo de Zalla, produziu este documentÃ¡rio
que cobre toda a trajetoria do mestre. O DVD traz uma longa entrevista ilustrada com muitas fotos , capas ,
ilustraÃ§Ãµes e material raro de Zalla, alÃ©m de extras muito divertidos.Um documento realmente histÃ³rico
que nÃ£o pode faltar na coleÃ§Ã£o dos fÃ£s de Zalla e do quadrinho nacional.
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ComentÃ¡rios de Clientes: Ainda nÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios para este produto.
Por favor faÃ§a o seu login para escrever um comentÃ¡rio.
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